
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

SLOVENSKY

Zariadenie na bezdrôtový prenos súborov 

pre EOS 5D Mark IV

WFT-E7 (Ver.2)

Tento návod je určený pre model WFT-E7 (Ver.2), v ktorom je nainštalovaný 
firmvér verzie 1.3.0 alebo vyššej.
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Prenosové zariadenie je príslušenstvo pre fotoaparáty EOS, ktoré 
umožňuje používanie funkcií siete LAN, keď je pripevnené k fotoaparátu.
Funkcie siete LAN prenosového zariadenia vám umožňujú využívať 
nasledujúce možnosti:

Úvod
Čo môžete robiť pomocou prenosového zariadenia

Použitie nástroja EOS Utility na 
snímanie, prezeranie a preberanie 
obrázkov na diaľku

Prenos FTP

Server WFT

Prepojené snímanie

Prenos obrázkov na server FTP

Bezdrôtové ovládanie snímania 
pomocou podradených fotoaparátov 
prepojených s hlavným fotoaparátom
Synchronizácia času medzi rovnakými 
modelmi fotoaparátov

Použitie webového prehľadávača na 
snímanie, prezeranie a preberanie 
obrázkov na diaľku

EOS Utility

Synchronizácia času fotoaparátu
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S cieľom dodržať miestne ustanovenia nariadení týkajúcich sa 
rádiových vĺn ponúka spoločnosť Canon v rôznych oblastiach sveta 
päť verzií prenosového zariadenia (A, B, C, D a E) pre konkrétne 
oblasti. Z dôvodu pohodlia sa produkt v tomto návode označuje ako 
„WFT-E7 (Ver.2)“ bez uvádzania verzie A, B, C, D alebo E.
V tomto návode výraz „prístupový bod“ označuje prístupové body 
bezdrôtovej siete LAN, smerovače bezdrôtovej siete LAN atď., ktoré 
prenášajú pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.
Podľa týchto pokynov postupujte až po dokončení nastavenia 
prostredí siete LAN a servera FTP. Informácie o nastavení prostredí 
nájdete v dokumentácii dodanej s jednotlivými zariadeniami alebo 
sa obráťte na výrobcu.
Prečítajte si návod na používanie fotoaparátu a oboznámte sa 
s ovládaním fotoaparátu, skôr ako začnete používať pokyny 
súvisiace s možnosťami fotoaparátu.

Ikony v tomto návode
<6> : Označuje hlavný volič.
<5> : Označuje volič rýchleho ovládania.
<9> : Označuje združený ovládací prvok.
<0> : Označuje nastavovacie tlačidlo.
* Okrem vyššie uvedených označení sa ikony a symboly používané na tlačidlách 

fotoaparátu a zobrazované na obrazovke LCD tiež používajú v tomto návode, 
keď sa vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.

(str. **) : Čísla referenčných strán s ďalšími informáciami.
 : Výstrahy na predchádzanie potenciálnym problémom počas používania.
 : Doplňujúce informácie.

Konvencie použité v tomto návode



4

Konvencie použité v tomto návode

Základné predpoklady
Všetky operácie vysvetlené v tomto návode na používanie 
predpokladajú, že vypínač je už prepnutý do polohy <1>.
Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky, užívateľské funkcie 
a pod. sú nastavené na predvolené hodnoty.

Prenos obrázkov, diaľkové snímanie alebo zobrazovanie obrázkov si 
vyžaduje primerané znalosti konfigurácie siete LAN a servera FTP. 
Spoločnosť Canon neposkytuje podporu týkajúcu sa konfigurácie sietí LAN 
ani serverov FTP.
Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za stratu ani poškodenie 
prenosového zariadenia v dôsledku nesprávnych nastavení siete alebo 
servera FTP. Spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť ani za iné straty 
alebo škody spôsobené použitím prenosového zariadenia.
Pri používaní funkcií rozhrania LAN podľa vlastného uváženia a na vlastné 
riziko využívajte náležité zabezpečenie. Spoločnosť Canon nenesie 
zodpovednosť za žiadne straty ani škody spôsobené neoprávneným 
prístupom alebo iným narušením bezpečnosti.
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Tieto opatrenia sú určené na to, aby ste predišli škodám alebo 
poraneniu seba alebo iných osôb. Skôr ako začnete produkt používať, 
presvedčte sa, či týmto opatreniam dobre rozumiete, a riaďte sa nimi.

V prípade porúch, problémov alebo poškodenia produktu sa 
obráťte na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon alebo 
predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

Bezpečnostné opatrenia

  Varovania: Riaďte sa nasledujúcimi varovaniami. Ich nedodržanie 
môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenia.

Aby ste zabránili vzniku požiaru, tvorbe nadmerného tepla, vytečeniu chemikálií, výbuchu 
a úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
• Do elektrických kontaktov zariadenia, príslušenstva ani spojovacích káblov 

nevkladajte žiadne cudzie kovové predmety.
Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je horľavý plyn. Hrozí nebezpečenstvo 
výbuchu alebo požiaru.
V prípade, že vám zariadenie spadne a poškodí sa ochranný kryt tak, že dôjde 
k odkrytiu vnútorných súčiastok, v žiadnom prípade sa týchto súčiastok nedotýkajte. 
Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Vysokonapäťové vnútorné súčiastky 
môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Zariadenie neskladujte na prašných ani vlhkých miestach. Predídete tak vzniku 
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Pred použitím zariadenia na palube lietadla alebo v nemocnici si overte, či je jeho 
použitie povolené. Elektromagnetické vlny vyžarované zariadením by mohli rušiť 
palubné prístroje lietadla alebo lekárske prístroje.
Nedržte fotoaparát príliš dlho v rovnakej polohe. Hoci sa teplota fotoaparátu nemusí 
zdať príliš vysoká, dlhší kontakt rovnakej časti tela s fotoaparátom môže spôsobiť 
začervenanie pokožky alebo vznik pľuzgierikov z dôvodu popálenín pokožky 
pôsobením nie príliš vysokej teploty. Ak fotoaparát používajú ľudia s problémami 
krvného obehu alebo veľmi citlivou pokožkou, prípadne ak sa fotoaparát používa na 
veľmi horúcich miestach, odporúčame používať statív.

  Upozornenia: Riaďte sa nasledujúcimi upozorneniami. V opačnom prípade 
môže dôjsť k fyzickému poraneniu alebo poškodeniu majetku.

Zariadenie nenechávajte v horúcom interiéri automobilu ani v blízkosti predmetov 
s vysokou teplotou. Zariadenie sa môže zahriať a pri dotyku spôsobiť popáleniny.
Produkt nenechávajte dlhší čas v prostredí s nízkou teplotou. Zariadenie sa ochladí 
a pri dotyku môže spôsobiť poranenie.
Prenosové zariadenie nezakrývajte látkou, ani ho do nej nebaľte. Môže to spôsobiť 
akumuláciu tepla, čo predstavuje nebezpečenstvo požiaru.
Na čistenie prenosového zariadenia nepoužívajte riedidlá, benzén ani iné organické 
rozpúšťadlá. Predstavuje to nebezpečenstvo požiaru a možné ohrozenie zdravia.
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Bezpečnostné opatrenia

Prenosové zariadenie je citlivý prístroj. Preto vám nesmie spadnúť ani ho 
nesmiete vystavovať nárazom.
Prenosové zariadenie nie je vodotesné. Nepoužívajte ho pod vodou.
Suchou a čistou tkaninou utrite akúkoľvek vlhkosť. Ak bolo prenosové 
zariadenie vystavené slanému vzduchu, utrite ho čistou, navlhčenou a dobre 
vyžmýkanou tkaninou.
Nikdy nenechávajte prenosové zariadenie v blízkosti zariadení, ktoré 
generujú silné magnetické polia, napríklad magnetov alebo elektromotorov.
Prenosové zariadenie nenechávajte na miestach s nadmernou teplotou, 
napríklad v aute na priamom slnečnom svetle. Vysoké teploty môžu 
poškodiť prenosové zariadenie.
Neutierajte prenosové zariadenie pomocou čistiacich prostriedkov, ktoré 
obsahujú organické rozpúšťadlá. V prípade znečistenia, ktoré sa ťažko 
odstraňuje, sa obráťte na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.
Prenosové zariadenie neskladujte na miestach s chemikáliami 
spôsobujúcimi koróziu, napríklad v chemickom laboratóriu.

Bezpečnostné upozornenia pri manipulácii
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Panel LCD

* Pripojenie rozhrania Bluetooth nie je podporované vo fotoaparáte EOS 5D Mark IV.

Popis položiek

Kryt priestoru pre 
batérie (str. 12)

Páčka na uvoľnenie 
krytu priestoru pre 
batériu (str. 12)

Indikátor
napájania

(str. 15)

Svetelný indikátor
siete <LAN>

Panel LCD
Vypínač (str. 15)

Skrutka na 
upevnenie 
statívu

Port <a> (str. 15) Port siete Ethernet RJ-45

Číslo kódu chyby

Intenzita bezdrôtového
signálu

Ukazovateľ stavu 
batérie

Ikona pripojenia

Pripojenie káblovej 
siete LAN

Pripojenie rozhrania
Bluetooth*
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Popis položiek

Puzdro a ďalšie príslušenstvo

Prepojovacie káble

Príchytky popruhu

Držiak na opasok

Popruh na puzdro Puzdro pre skrutku na upevnenie statívu
Kryt na zabránenie 

odpojeniu kábla

IFC-150AB II
(Približne 1,5 m)

IFC-40AB II
(Približne 40 cm)

Na použitie pre EOS 5D Mark IV

USB 3.0
(Micro-B)

IFC-150AB
(Približne 1,5 m)

IFC-25AB
(Približne 25 cm)

Na použitie s fotoaparátmi s minikonektorom USB 2.0 (Mini-B)
(Nie je určené na použitie pre EOS 5D Mark IV)

USB 2.0
(Mini-B)
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Na napájanie prenosového zariadenia použite jednu súpravu batérií 
LP-E6N (alebo LP-E6). Keď vymieňate batériu prenosového zariadenia, 
pred otvorením krytu priestoru pre batériu vypnite prenosové zariadenie.
Upozorňujeme, že prenosové zariadenie sa nedodáva s batériou ani 
nabíjačkou. Ak nemáte toto príslušenstvo, môžete si ho zaobstarať 
osobitne.

1    Otvorte kryt.
Zatlačením páčky nadol otvorte kryt.

2    Vložte batériu.
Ako prvú vložte stranu s kontaktmi.
Batériu zasúvajte dovtedy, kým sa 
nezaistí na mieste.

3    Zatvorte kryt.
Kryt zatlačte, až kým nezaklapne na 
miesto.

Vloženie a vybratie batérie

Vloženie batérie
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Vloženie a vybratie batérie

Po zapnutí prenosového zariadenia sa zobrazí zostávajúca kapacita 
batérie. Blikajúca ikona batérie (b) signalizuje, že batéria sa 
čoskoro vybije.

1    Otvorte kryt.
Zatlačením páčky nadol otvorte kryt.

2    Vytiahnite batériu.
Páčku zaistenia batérie stlačte v 
smere šípky (odistenie) a potom 
vytiahnite batériu.
S cieľom zabrániť skratu vždy pripojte 
k batérii ochranný kryt.

Ukazovateľ stavu batérie

Ikona z x c m b n
Kapacita 

(%) 100 – 70 69 – 50 49 – 20 19 – 10 9 – 1 0

Vybratie batérie
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Prenosové zariadenie môžete napájať z domácej elektrickej zásuvky 
pomocou DC adaptéra DR-E6 a sieťového adaptéra AC-E6N (oba sa 
predávajú samostatne).

1 Zasuňte DC adaptér.
Otvorte kryt priestoru pre batériu a 
otvorte kryt otvoru pre kábel DC 
adaptéra.
Dôkladne zasuňte DC adaptér, až 
kým sa nezaistí, a vložte kábel do 
otvoru.
Zatvorte kryt.

2 Zapojte zástrčku DC adaptéra.
Pevne zapojte zástrčku DC adaptéra 
do konektora sieťového adaptéra.

3 Pripojte napájací kábel.
Napájací kábel zapojte podľa 
obrázka.
Po skončení používania fotoaparátu 
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Používanie domácej elektrickej zásuvky

Otvor pre kábel DC adaptéra

Kým je vypínač prenosového zariadenia prepnutý do polohy <1>, 
nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel ani DC adaptér.
Nepripájajte prenosové zariadenie aj fotoaparát do domácej elektrickej 
zásuvky a nepoužívajte ich súčasne. Mohlo by to spôsobiť poruchu 
elektronických zariadení v ich blízkosti. Ďalšie informácie získate od vášho 
predajcu alebo v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti Canon.

Možno použiť aj súpravu sieťového adaptéra ACK-E6 (predáva sa samostatne).
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Na pripojenie prenosového zariadenia k fotoaparátu vždy používajte 
niektorý z prepojovacích káblov dodávaných spolu s prenosovým 
zariadením.

1    Vypnite prenosové zariadenie aj 
fotoaparát.

2    Pripojte kryt portu <a> 
prenosového zariadenia.

Pripevnite kryt na zabránenie 
odpojeniu kábla.

3    Pripojte prenosové zariadenie a 
fotoaparát.

Ako prepojovací kábel použite buď 
kábel IFC-40AB II, alebo IFC-150AB II.
Pripojte ochranný prvok kábla 
k fotoaparátu a prevlečte kábel cez 
svorku.
Pokyny na používanie ochranného 
prvku kábla nájdete v návode na 
používanie fotoaparátu.

4    Zapnite prenosové zariadenie aj 
fotoaparát.

Svetelný indikátor prenosového 
zariadenia <3> sa rozsvieti a 
na paneli LCD prenosového 
zariadenia sa zobrazí <D>.

Pripevnenie k fotoaparátu

GPS
WFT

CAMERA
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Pripevnenie k fotoaparátu

Pripojte prenosové zariadenie k fotoaparátu pomocou kábla IFC-150AB II.

Príklad použitia puzdra a popruhu

Pred odpojením kábla vypnite prenosové zariadenie aj fotoaparát.
Ak počas fotografovania so živým náhľadom Live View alebo snímania 
videozáznamov zapnete/vypnete prenosové zariadenie alebo pripojíte/
odpojíte prepojovací kábel, fotografovanie so živým náhľadom Live View 
alebo snímanie videozáznamov sa zastaví.
Počas používania bezdrôtových funkcií sa bez ohľadu na používanie 
zabudovaných mikrofónov alebo externého mikrofónu môže 
zaznamenať šum. Odporúča sa, aby ste pri snímaní videozáznamov 
nepoužívali bezdrôtové funkcie.

Ak bliká svetelný indikátor prenosového zariadenia <3>, znamená to, 
že prenosové zariadenie a fotoaparát nie sú správne prepojené. 
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1
Základné sieťové nastavenia

Vykonajte základné sieťové nastavenia pomocou 
obrazovky ponuky na obrazovke LCD fotoaparátu.
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[FTP trans./Prenos FTP]
Nasnímané obrázky môžete prenášať na server FTP.
Obrázky možno preniesť automaticky po nasnímaní alebo ich 
možno vybrať a preniesť neskôr.
Operačné systémy počítačov
Ak chcete používať funkciu [FTP trans./Prenos FTP], v počítači 
musí byť nainštalovaný jeden z nasledujúcich operačných systémov. 
Počítač musí byť okrem toho vopred nastavený na prevádzku ako 
server FTP.
• Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro
• Windows 7 (Professional, Enterprise alebo Ultimate Edition 

pre 32- alebo 64-bitové systémy)
• Windows Vista (Business, Enterprise alebo Ultimate Edition 

pre 32- alebo 64-bitové systémy)
Pokyny na nastavenie počítača ako servera FTP nájdete 
v dokumentácii dodanej s jednotlivými zariadeniami alebo sa obráťte 
na výrobcu.
Upozorňujeme, že nasledujúce operačné systémy nemožno 
použiť, pretože nepodporujú funkciu servera FTP.
• Windows 7 Home Premium
• Windows Vista Home Premium alebo Home Basic Edition

Príprava
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Príprava

[EOSUtility]
Môžete diaľkovo snímať prostredníctvom siete LAN pomocou 
nástroja EOS Utility (softvér EOS).
Okrem diaľkového snímania sú podporované takmer všetky 
operácie s fotoaparátom v nástroji EOS Utility, pretože táto možnosť 
využíva sieť LAN namiesto prepojovacieho kábla.
Vyžaduje sa počítač s nainštalovaným nástrojom EOS Utility 
(softvér EOS).

[WFTserver/Server WFT]
Ak sa k prenosovému zariadeniu pripojíte z webového prehliadača 
v počítači, smartfóne alebo v inom zariadení, môžete využiť 
rozšírené snímanie na diaľku alebo prezeranie obrázkov uložených 
vo fotoaparáte, a to rovnako jednoducho ako pri prístupe na 
akúkoľvek webovú stránku.
Prehľadávače
Overili sme kompatibilitu nasledujúcich operačných systémov 
a webových prehliadačov s prenosovým zariadením. V závislosti od 
prostredia sa fungovanie môže líšiť.

Windows 8.1, Windows 7: Google Chrome ver. 44
Windows 8.1, Windows 7: Internet Explorer 11
OS X (verzia operačného systému 10.10): Safari ver. 8.0
iOS (verzia operačného systému 8.4): Safari
Android (verzia operačného systému 4.4): Google Chrome

* Fungovanie vo vyššie uvedených operačných systémoch a webových 
prehľadávačoch nie je možné zaručiť pre všetky koncové zariadenia.

* Nie je k dispozícii, ak nie sú vo webovom prehľadávači povolené súbory 
„cookie“.

* Nie je k dispozícii, ak nie je webový prehľadávač nastavený na používanie 
jazyka JavaScript.

* Videozáznamy nemožno prehrávať, ak webový prehľadávač nepodporuje 
jazyk HTML 5.
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Príprava

[LinkedShot/Prepojené snímanie]
Môžete používať prepojené snímanie pomocou viacerých 
kompatibilných fotoaparátov s pripevnenými prenosovými 
zariadeniami série WFT. Táto funkcia vám umožňuje prepojiť až 10 
podradených fotoaparátov s hlavným fotoaparátom, na ktorom 
budete aktivovať uzávierku. Upozorňujeme, že po aktivovaní 
uzávierky na hlavnom fotoaparáte nasnímajú podradené fotoaparáty 
záber s miernym oneskorením. Snímanie videozáznamov nie je 
podporované.
Ďalší postup nájdete na strane 71.

[Sync time between cameras/Synchronizovať čas fotoaparátov]
Môžete nastaviť čas hlavného fotoaparátu až na 10 podradených 
fotoaparátoch. Upozorňujeme, že dokonca aj po synchronizácii 
bude medzi časom hlavného a podradeného fotoaparátu odchýlka.
Nastavte viaceré fotoaparáty rovnakého modelu s pripevneným 
prenosovým zariadením série WFT-E7.
Ďalší postup nájdete na strane 85.

Pri pripájaní pomocou prístupového bodu najskôr pripojte 
k prístupovému bodu cieľové zariadenie.

Pripojenie pomocou prístupového bodu

Prenos videozáznamov cez bezdrôtovú sieť LAN
Pre veľkú veľkosť jednotlivých súborov videozáznamov bezdrôtový prenos 
súborov cez sieť LAN určitý čas trvá. Vytvorte prostredie, v ktorom každé 
zariadenie môže dosiahnuť stabilnú komunikáciu medzi prístupovým bodom 
a prenosovým zariadením, podľa informácií na strane 125.
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V tejto časti je opísaný postup podľa pokynov na pripojenie. Ak sa 
zobrazí chyba, pozrite si informácie v časti „Poradca pri riešení 
problémov“ v kapitole 9 (str. 107) a skontrolujte príslušné nastavenia.

Ak počas konfigurácie pomocou pokynov na pripojenie stlačíte 
tlačidlo spúšte alebo iný ovládací prvok fotoaparátu, pokyny na 
pripojenie sa zatvoria. Až do skončenia konfigurácie nestláčajte 
tlačidlo spúšte ani iné ovládacie prvky.

1 Zapnite prenosové zariadenie.

2 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

3 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

4 Vyberte možnosť [Connection 
settings/Nastavenia pripojenia].

5 Vyberte možnosť [SET*/
MNOŽINA*].

Zobrazenie sprievodcu pripojením
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Zobrazenie sprievodcu pripojením

6 Vyberte položku [Connection 
wizard/Sprievodca pripojením].

Svetelný indikátor siete <LAN> na 
prenosovom zariadení bude blikať 
nazeleno.

7 Vyberte spôsob komunikácie.
Podľa informácií na strane 18 vyberte 
spôsob komunikácie.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

8 Vyberte typ siete LAN.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

Keď je vybratá možnosť [Wireless/
Bezdrôtová sieť]

Zobrazí sa obrazovka [Select a 
network/Výber siete]. Ďalší postup 
nájdete na strane 23.

Keď je vybratá možnosť [Wired/
Káblová sieť]

Zobrazí sa obrazovka [IP address 
set./Nastavenie adresy IP]. Ďalší 
postup nájdete na strane 30.
Požite sieťový kábel LAN typu STP 
kategórie 5e alebo vyššej. (STP: 
tienená krútená dvojlinka)
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Ak sa chcete pripojiť pomocou prístupového bodu, skontrolujte, či 
príslušný prístupový bod podporuje funkciu WPS*, ktorá umožňuje 
jednoduché pripojenie medzi zariadeniami Wi-Fi.
Ak neviete, či je používaný prístupový bod kompatibilný s funkciou 
WPS, pozrite si návod na používanie príslušného prístupového bodu 
alebo ďalšiu dokumentáciu.
* Wi-Fi Protected Setup

Keď je funkcia WPS podporovaná
K dispozícii sú nasledujúce dva spôsoby pripojenia. Pripojenie 
možno vytvoriť jednoduchšie pomocou funkcie WPS (režim PBC).
• Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC): Vykonajte postup 

uvedený na strane 24.
• Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN): Vykonajte postup 

uvedený na strane 25.

Ak funkcia WPS nie je podporovaná
• Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti: Vykonajte postup 

uvedený na strane 27.

Šifrovanie prístupového bodu
Prenosové zariadenie podporuje nasledujúce možnosti položiek 
[Authentication/Overenie] a [Encryption settings/Nastavenia 
šifrovania]. Preto pri manuálnom pripájaní k zistenej sieti musí 
prístupový bod používať niektorú z nasledujúcich možností šifrovania.

[Authentication/Overenie]: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo 
WPA/WPA2-PSK
[Encryption settings/Nastavenia šifrovania]: WEP, TKIP alebo AES

Kontrola typu prístupového bodu

Ak sú v prístupovom bode zapnuté funkcie utajenia, pripojenie 
môže byť zakázané. Deaktivujte funkcie utajenia.
Ak sa pripájate k sieti, ktorá má správcu siete, informácie o podrobnom 
postupe nastavenia vám poskytne správca.

Ak vaša sieť používa filtrovanie podľa adries MAC, zaregistrujte v prístupovom 
bode adresu MAC prenosového zariadenia. Adresu MAC môžete skontrolovať 
na obrazovke [Function settings/Nastavenia funkcií] (str. 104).
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Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním zo strany 23.
Toto je režim pripojenia, ktorý je k dispozícii, keď používate prístupový 
bod kompatibilný s funkciou WPS. V režime pripojenia stlačením 
tlačidla (režim PBC) možno fotoaparát pripojiť k prístupovému bodu 
jednoduchým stlačením tlačidla WPS na prístupovom bode.

Ak je v príslušnej oblasti viac aktívnych prístupových bodov, vytvorenie 
pripojenia môže byť náročnejšie. V takomto prípade skúste vytvoriť 
pripojenie pomocou funkcie [WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)].
Vopred si pozrite, kde sa na prístupovom bode nachádza tlačidlo WPS.
Vytvorenie pripojenia môže trvať pribl. jednu minútu.

1 Vyberte položku [Connect with 
WPS/Pripojiť pomocou funkcie 
WPS].

2 Vyberte položku [WPS (PBC 
mode)/WPS (režim PBC)].

Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

3 Pripojte sa k prístupovému bodu.
Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom 
bode. Podrobnosti o polohe tlačidla 
a potrebnej dĺžke stlačenia nájdete 
v návode na používanie príslušného 
prístupového bodu.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> vytvorte pripojenie 
k prístupovému bodu.
Po vytvorení pripojenia 
k prístupovému bodu sa zobrazí 
obrazovka [IP address set./
Nastavenie adresy IP] (str. 30).

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC)
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Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním zo strany 23.

Toto je režim pripojenia, ktorý je k dispozícii, keď používate prístupový 
bod kompatibilný s funkciou WPS. V režime pripojenia pomocou kódu 
PIN (režim PIN) sa v prístupovom bode na vytvorenie pripojenia zadáva 
8-miestne identifikačné číslo uvedené vo fotoaparáte.

Pomocou tohto zdieľaného identifikačného čísla je možné vytvoriť 
relatívne spoľahlivé pripojenie, aj keď je v okolí aktívnych viac 
prístupových bodov.
Vytvorenie pripojenia môže trvať pribl. jednu minútu.

1 Vyberte položku [Connect with 
WPS/Pripojiť pomocou funkcie 
WPS].

2 Vyberte položku [WPS (PIN 
mode)/WPS (režim PIN)].

Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

3 Zadajte kód PIN.
V prístupovom bode zadajte 8-
miestny kód PIN, ktorý sa zobrazuje 
na obrazovke LCD fotoaparátu.
Postup zadania kódu PIN do 
prístupového bodu nájdete v návode 
na používanie príslušného 
prístupového bodu.
Po zadaní kódu PIN vyberte možnosť 
[OK] a stlačte tlačidlo <0>.

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN)
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Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN)

4 Pripojte sa k prístupovému bodu.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> vytvorte pripojenie 
k prístupovému bodu.
Po vytvorení pripojenia 
k prístupovému bodu sa zobrazí 
obrazovka [IP address set./
Nastavenie adresy IP] (str. 30).
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Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním zo strany 23.

Vytvorte pripojenie vybratím identifikátora SSID (alebo ESS-ID) 
prístupového bodu, ku ktorému sa chcete pripojiť, zo zoznamu 
aktívnych prístupových bodov v blízkosti.

1 Vyberte prístupový bod.
Otáčaním voliča <5> vyberte 
v zozname prístupových bodov 
prístupový bod, ku ktorému sa chcete 
pripojiť.

(1) SSID
(2) Ak je prístupový bod šifrovaný, zobrazuje sa ikona
(3) Použitý kanál

[Refresh/Obnoviť] a [Manual settings/Manuálne 
nastavenia]

Posúvajte sa nadol po obrazovke v kroku č. 1 a zobrazte položky 
[Refresh/Obnoviť] a [Manual settings/Manuálne nastavenia].
Ak chcete znova vyhľadať prístupové body, vyberte položku 
[Refresh/Obnoviť].
Ak chcete manuálne nakonfigurovať prístupový bod, vyberte 
možnosť [Manual settings/Manuálne nastavenia]. Zadajte 
identifikátor SSID pomocou virtuálnej klávesnice a potom podľa 
zobrazených pokynov nakonfigurujte nastavenia.

Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti

Výber prístupového bodu

(1) (2) (3)



28

Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti

Zadajte šifrovací kľúč (heslo) určený pre prístupový bod. 
Podrobnosti o zadanom šifrovacom kľúči nájdete v návode na 
používanie konkrétneho prístupového bodu.
Obrazovky znázornené v krokoch č. 2 až 4 nižšie sa líšia v závislosti 
od funkcií overenia a šifrovania určených pre príslušný prístupový bod.
Keď sa zobrazí obrazovka [IP address set./Nastavenie adresy IP] 
namiesto obrazoviek pre kroky č. 2 až 4, prejdite na stranu 30.

2 Vyberte index kľúča.
Obrazovka [Key index/Index kľúča] 
sa zobrazí len v prípade, že 
prístupový bod používa šifrovanie 
WEP.
Vyberte číslo indexu kľúča určeného 
pre prístupový bod a stlačte tlačidlo 
<0>.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

3 Vyberte formát a počet znakov 
použitých pre kľúč.

Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

4 Zadajte šifrovací kľúč.
Zadajte šifrovací kľúč pomocou 
virtuálnej klávesnice (str. 29) a stlačte 
tlačidlo <M>.
Po vytvorení pripojenia 
k prístupovému bodu sa zobrazí 
obrazovka [IP address set./
Nastavenie adresy IP] (str. 30).

Zadanie šifrovacieho kľúča prístupového bodu



29

Manuálne pripojenie k rozpoznanej sieti

Zmena oblasti zadávania
Stlačením tlačidla <Q> prepínajte 
medzi hornou a dolnou oblasťou 
zadávania textu.

Presun kurzora
V hornej oblasti pohybujte kurzorom 
pomocou voliča <5> alebo <9>.

Zadávanie textu
V dolnej oblasti pomocou voliča <5> alebo <9> vyberte znak 
a stlačením tlačidla <0> ho zadajte.
Počet zadaných a zostávajúcich znakov sa zobrazuje v položke [*/*] 
v pravej hornej časti obrazovky.

Zmena režimu zadávania textu*
Vyberte položku [ ] vpravo dole v dolnej oblasti zadávania 
textu. Každým stlačením tlačidla <0> sa režim zadávania textu 
zmení nasledovne: malé písmená 9 čísla/symboly 1 9 čísla/
symboly 2 9 veľké písmená.
* Keď je nastavená možnosť [Touch control: Disable/Dotykové ovládanie: 

Zakázať], môžete zadať všetky znaky na jednej obrazovke.

Odstránenie znaku
Ak chcete odstrániť jeden znak, stlačte tlačidlo <L>.

Dokončenie zadávania textu
Ak chcete potvrdiť zadanie a ukončiť zadávanie, stlačte tlačidlo 
<M>. Ak sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, zatvorte ho 
výberom možnosti [OK].

Zrušenie zadávania textu
Ak chcete zrušiť zadanie a ukončiť zadávanie, stlačte tlačidlo 
<B>. Ak sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, zatvorte ho 
výberom možnosti [OK].

Používanie virtuálnej klávesnice
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Vyberte položku [Auto setting/
Automatické nastavenie].

Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> zobrazte obrazovku 
nastavenia spôsobu komunikácie 
(str. 31).
Ak sa v dôsledku výberu položky 
[Auto setting/Automatické 
nastavenie] vyskytne chyba alebo ak 
chcete určiť nastavenia manuálne, 
pozrite si stranu 132.

Nastavenie adresy IP

Automatické nastavenie adresy IP možno použiť len v prostrediach so 
servermi DHCP alebo s prístupovými bodmi, prípadne smerovačmi 
s funkciou servera DHCP, pomocou ktorých sa adresy IP a súvisiace 
nastavenia priradia a nastavia automaticky.
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Nastavenie adresy IP

Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na obrazovky s nastaveniami, ktoré sa 
líšia v závislosti od spôsobu komunikácie. Prečítajte si informácie na 
strane s opisom vybratého spôsobu komunikácie.

Prenos FTP
Kapitola 2 (str. 33)

EOS Utility
Kapitola 3 (str. 51)

Server WFT
Kapitola 4 (str. 55)

Dokončenie nastavení spôsobu komunikácie
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2
Prenos obrázkov na

server FTP
Pripojením sa na server FTP môžete prenášať obrázky 
uložené vo fotoaparáte do počítača.

Pomocou prenosu FTP môžete automaticky prenášať 
obrázky po nasnímaní na server FTP alebo preniesť 
skupinu záberov naraz.

Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním z kapitoly 1.
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Tieto pokyny predstavujú pokračovanie pokynov uvedených v kapitole 1.

1 Vyberte režim FTP.
Ak chcete nastaviť zabezpečenie 
prenosu FTP pomocou koreňového 
certifikátu, vyberte možnosť [FTPS].
Informácie o nastavení koreňového 
certifikátu nájdete na strane 37.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

2 Vyberte položku [Address setting/
Nastavenie adresy].

Zobrazí sa virtuálna klávesnica.

3 Zadajte názov servera alebo 
adresu IP servera FTP.

Ak ste adresu IP nastavili na možnosť 
[Auto setting/Automatické 
nastavenie] alebo adresu DNS na 
možnosť [Manual setting/Manuálne 
nastavenie], zobrazí sa obrazovka 
znázornená vľavo.
Pokyny na ovládanie obrazovky 
nájdete v časti „Používanie virtuálnej 
klávesnice“ (str. 29).
Ak ste adresu DNS nastavili na 
možnosť [Disable/Zakázať], zobrazí 
sa obrazovka znázornená vľavo.
Otáčaním voliča <6> posúvate 
polohu zadávania v hornej oblasti 
a otáčaním voliča <5> vyberiete 
požadované číslo. Stlačením tlačidla 
<0> zadáte vybraté číslo.

Konfigurácia nastavení pripojenia na server FTP
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Konfigurácia nastavení pripojenia na server FTP

4 Nastavte číslo portu.
Položka [Port number setting/
Nastavenie čísla portu] má zvyčajne 
mať hodnotu 00021.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

5 Nastavte pasívny režim.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.
Ak sa v kroku č. 8 vyskytne chyba 41 
(„Cannot connect to FTP server 
(Nemožno sa pripojiť k serveru 
FTP)“), ako možné riešenie skúste 
nastaviť položku [Passive mode/
Pasívny režim] na možnosť [Enable/
Povoliť].

6 Nastavte server proxy.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

7 Nastavte spôsob prihlasovania.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.
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Konfigurácia nastavení pripojenia na server FTP

8 Nastavte cieľový priečinok.
Vyberte možnosť [Root folder/
Koreňový priečinok], ak chcete, aby 
sa obrázky ukladali do koreňového 
priečinka uvedeného v nastaveniach 
servera FTP (str. 49).
Vyberte možnosť [Select folder/
Vybrať priečinok], ak chcete určiť 
cieľový priečinok v koreňovom priečinku. 
Ak neexistuje žiaden priečinok, nový 
priečinok sa vytvorí automaticky.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.
Svetelný indikátor siete <LAN> na 
prenosovom zariadení sa rozsvieti 
nazeleno.

9 Vyberte možnosť [OK].
Stlačte tlačidlo <0>. Zobrazí sa 
obrazovka dokončenia pripojenia.

10 Vyberte možnosť [OK].
Stlačením tlačidla <0> sa vrátite na 
obrazovku [WFT settings/
Nastavenia WFT].
Informácie o nastaveniach sa uložia 
do fotoaparátu. Nie sú uložené 
v prenosovom zariadení.

Nastavenia pripojenia pre prenos FTP sú teraz dokončené.
Počas prenosu obrázkov bude svetelný indikátor siete <LAN> na 
prenosovom zariadení blikať nazeleno.
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Konfigurácia nastavení pripojenia na server FTP

Ak pri konfigurácii nastavení pripojenia nastavíte režim FTP na 
možnosť [FTPS], do fotoaparátu musíte importovať rovnaký koreňový 
certifikát, ako je na serveri FTP.

Do fotoaparátu je možné importovať iba koreňový certifikát 
s názvom súboru „root.cer“, „root.crt“ alebo „root.pem“.
Do fotoaparátu je možné importovať iba jeden súbor koreňového 
certifikátu.
Kartu s koreňovým certifikátom vložte v predstihu.

1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia 
komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte položku [FTP transfer 
settings/Nastavenia prenosu 
FTP].

Import koreňového certifikátu pre režim FTPS
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Konfigurácia nastavení pripojenia na server FTP

3 Vyberte položku [Set root certif/
Nastaviť koreňový certifikát].

4 Vyberte položku [Load root certif 
from card/Načítať koreňový 
certifikát z karty].

5 Vyberte možnosť [OK].
Koreňový certifikát sa importuje.
V dialógovom okne s potvrdením sa 
vybratím možnosti [OK] vráťte na 
obrazovku [Set root certif/Nastaviť 
koreňový certifikát].

Ak chcete odstrániť koreňový certifikát importovaný do fotoaparátu, 
na obrazovke v kroku č. 4 vyberte položku [Delete root certificate/
Odstrániť koreňový certifikát]. Ak chcete skontrolovať vydavateľa, 
predmet, platnosť a ďalšie informácie, vyberte položku [View root 
certificate details/Zobraziť podrobnosti koreňového certifikátu].

Certifikát môžete importovať z karty vybratej pre funkciu [Record/play/
Nahrávanie/prehrávanie] alebo [Playback/Prehrávanie] v položke 
[51: Record func+card/folder sel./51: Funkcia nahrávania+výber 
karty/priečinka].
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Obrázok možno automaticky preniesť na server FTP okamžite po jeho 
nasnímaní. V snímaní statických záberov môžete ďalej pokračovať aj 
počas prenosu obrázkov.

Pred snímaním nezabudnite vložiť do fotoaparátu kartu. Ak snímate 
bez zaznamenávania obrázkov, nemožno ich preniesť.
Upozorňujeme, že automatický prenos videozáznamov počas 
snímania nie je podporovaný. Videozáznam preneste po nasnímaní 
podľa opisu na stranách 44 – 48.

1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte položku [FTP transfer 
settings/Nastavenia prenosu 
FTP].

Prenos obrázkov jednotlivo
Automatický prenos obrázka po každom zábere
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Prenos obrázkov jednotlivo

3 Vyberte možnosť [Automatic 
transfer/Automatický prenos].

Vyberte možnosť [Enable/Povoliť].

4 Nasnímajte obrázok.
Nasnímaný obrázok sa prenesie na 
server FTP.

Obrázky nemožno počas prenosu obrázkov vymazávať.

Počas sériového snímania sa obrázky prenášajú na server FTP v poradí, 
v akom boli nasnímané.
Nasnímané obrázky sa uložia aj na kartu.
Ak pri prenášaní niektorých obrázkov dôjde k zlyhaniu alebo prerušeniu 
prenosu, prenesú sa automaticky po obnovení pripojenia (str. 43). Tieto 
obrázky možno tiež hromadne preniesť neskôr (str. 44).
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Prenos obrázkov jednotlivo

Jednoducho prehrajte obrázok a preneste ho stlačením tlačidla <0>. 
V snímaní statických záberov môžete ďalej pokračovať aj počas 
prenosu obrázkov.

1 Vyberte možnosť [Transfer with 
SET/Prenos pomocou tlačidla 
SET].

Na obrazovke nastavenia prenosu 
FTP vyberte položku [Transfer with 
SET/Prenos pomocou tlačidla SET].
Vyberte možnosť [Enable/Povoliť].

2 Vyberte obrázok.
Stlačte tlačidlo <x> na fotoaparáte.
Vyberte obrázok, ktorý chcete 
preniesť, a preneste ho stlačením 
tlačidla <0>.
Videozáznamy týmto spôsobom 
nemožno preniesť. Vybratím 
videozáznamu a stlačením tlačidla 
<0> zobrazíte panel prehrávania 
videozáznamu.

Prenos aktuálneho obrázka
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Prenos obrázkov jednotlivo

Pri zaznamenávaní obrázkov rôznych veľkostí na kartu CF a kartu SD 
súčasne alebo pri snímaní v kvalite obrázkov RAW+JPEG môžete 
vybrať, ktoré obrázky sa majú preniesť.
Ak chcete vybrať veľkosť a typ obrázkov, ktoré sa majú preniesť, v kroku č. 3 na 
strane 40 vyberte možnosť [Transfer type/size/Typ/veľkosť pri prenose].

1 Vyberte možnosť [Transfer type/
size/Typ/veľkosť pri prenose].

2 Vyberte veľkosť a typ obrázkov 
určených na prenos.

Ak chcete prenášať menšie obrázky JPEG, keď je fotoaparát 
nastavený na záznam väčších obrázkov JPEG na kartu CF alebo 
SD a menších obrázkov JPEG na druhú kartu, nastavte položku 
[JPEG size to trans./Veľkosť obrázkov JPEG na prenos] na 
možnosť [Smaller JPEG/Menšie obrázky JPEG].
Keď je fotoaparát nastavený tak, aby zaznamenával obrázky RAW na 
kartu CF alebo SD a obrázky JPEG na druhú kartu, v nastavení 
[RAW+JPEG transfer/Prenos obrázkov RAW+JPEG] vyberte, ktoré 
obrázky sa majú prenášať. Rovnaké nastavenie vykonajte aj v prípade, 
keď sa obrázky RAW+JPEG zaznamenávajú súčasne na jednu kartu.
Keď sa zaznamenávajú obrázky rovnakej veľkosti súčasne na kartu 
CF a SD, prenesú sa obrázky zaznamenané na kartu vybratú 
v nastavení [Record/play/Záznam/prehrávanie] alebo [Playback/
Prehrávanie] v položke [Record func+card/folder sel./Funkcia 
nahrávania+výber karty/priečinka] na karte [51].

Výber prenosu konkrétnych veľkostí alebo typov obrázkov
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Prenos obrázkov jednotlivo

Ak prenos zlyhá, indikátor siete <LAN> na 
prenosovom zariadení bude blikať 
načerveno. V tomto prípade stlačte tlačidlo 
<M>, vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie] na 
karte [54] a stlačte tlačidlo <0>. Keď sa 
zobrazí obrazovka znázornená vľavo, 

skontrolujte číslo kódu chyby a pozrite si informácie o odstránení 
príčiny chyby na strane 108.
Po odstránení príčiny chyby sa automaticky zopakuje prenos obrázkov, 
ktorých prenos predtým zlyhal. Keď je aktivovaná táto možnosť, pokus 
o prenos sa automaticky zopakuje po zlyhaní, či už sa používa funkcia 
automatického prenosu, alebo sa nasnímané obrázky prenášajú 
prostredníctvom protokolu FTP. Upozorňujeme, že ak zrušíte prenos 
obrázkov alebo vypnete prenosové zariadenie alebo fotoaparát, prenos 
obrázka sa automaticky znova nespustí. Pozrite si stranu 44 a preneste 
obrázok.

Automatické zopakovanie v prípade neúspešného prenosu

Nastavením funkcie úspory energie na obrazovke [Function settings/
Nastavenia funkcií] (str. 104) môžete odhlásiť prenosové zariadenie zo 
servera FTP po prenose a prerušiť pripojenie k sieti LAN.



44

Po snímaní môžete vybrať viacero požadovaných obrázkov a všetky 
ich súčasne preniesť. Môžete preniesť aj neodoslané obrázky alebo 
obrázky, ktoré sa predtým nepodarilo odoslať. Pred prenosom obrázkov 
k nim navyše môžete pridať titulok.
V snímaní statických záberov môžete ďalej pokračovať aj počas 
prenosu obrázkov.

Výber obrázkov

1 Vyberte položku [Image transfer/
Prenos obrázkov].

Na karte [32] vyberte položku 
[Image transfer/Prenos obrázkov] 
a stlačte tlačidlo <0>.

2 Vyberte položku [Image sel./
transfer/Výber/prenos obrázkov].

3 Vyberte položku [Sel.Image/
Vybrať obrázok].

Hromadný prenos

Výber obrázkov, ktoré sa majú preniesť
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Hromadný prenos

4 Vyberte obrázky, ktoré sa majú 
preniesť.

Otáčaním voliča <5> vyberte 
obrázok, ktorý chcete preniesť, 
a stlačte tlačidlo <0>.
Otáčaním voliča <5> zobrazte ikonu 
[X] v ľavom hornom rohu obrazovky 
a stlačte tlačidlo <0>.
Ak stlačíte tlačidlo <u> a otočíte 
voličom <6> proti smeru 
hodinových ručičiek, môžete vybrať 
obrázok v zobrazení troch obrázkov. 
Na zobrazenie jednotlivých obrázkov 
sa vrátite otočením voliča <6> 
v smere hodinových ručičiek.
Ak chcete na prenos vybrať iné 
obrázky, zopakujte krok č. 4.

5 Preneste obrázok.
Vyberte položku [FTP transfer/
Prenos FTP] a stlačte tlačidlo <0>.
Výberom možnosti [OK] 
v dialógovom okne s potvrdením 
prenesiete obrázok.
Týmto spôsobom možno preniesť aj 
obrázky vybraté pomocou možností 
[Sel.n/Vybrať n] a [All images/
Všetky obrázky].

Prenášať môžete aj nasnímané videozáznamy.
Keď je vybratá možnosť [Sel.Image/Vybrať obrázok], v ľavej hornej časti 
obrazovky si môžete skontrolovať históriu prenosu: Žiadna značka: Nie je 
vybratý. X: Vybratý na prenos. l: Prenos neúspešný. k: Prenos úspešný.
Postup pre položku [RAW+JPEG transfer/Prenos obrázkov 
RAW+JPEG] (str. 47) a vyššie uvedené kroky č. 1 až 4 možno vykonať 
aj vtedy, keď fotoaparát nie je pripojený k serveru FTP.



46

Hromadný prenos

Výber n
Vyberte položku [Sel.n/Vybrať n] 
a potom vyberte položku [Folder 
images not transfer’d/Neprenesené 
obrázky v priečinku]. Keď vyberiete 
priečinok, vyberú sa všetky obrázky 
v príslušnom priečinku, ktoré ešte neboli 
prenesené na server FTP.

Výberom položky [Folder images failed transf./Obrázky v priečinku, 
ktorých prenos zlyhal] sa vyberú obrázky vo vybratom priečinku, 
ktorých prenos zlyhal.

Výberom možnosti [Clear folder transf. history/Vymazať históriu 
prenosu priečinka] sa vymaže história prenosu obrázkov vo vybratom 
priečinku. Po vymazaní histórie môžete vybrať položku [Folder images 
not transfer’d/Neprenesené obrázky v priečinku] a znova preniesť 
všetky obrázky v priečinku.

Všetky obrázky
Ak je vybratá položka [All images/
Všetky obrázky] a vyberiete položku 
[Card images not transferred/
Neprenesené obrázky na karte], 
vyberú sa všetky obrázky na karte, ktoré 
ešte neboli prenesené na server FTP.
Opis položiek [Card images failed 
transfer/Obrázky na karte, ktorých 
prenos zlyhal] a [Clear card’s transf. 
history/Vymazať históriu prenosu 
karty] nájdete v časti „Výber n“.
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Hromadný prenos

Pri obrázkoch RAW+JPEG môžete určiť, 
ktorý obrázok sa má preniesť.
V kroku 2 na strane 44 vyberte položku 
[RAW+JPEG transfer/Prenos 
obrázkov RAW+JPEG] a vyberte 
obrázok, ktorý chcete preniesť: [JPEG 
only/Len JPEG], [RAW only/Len RAW] 
alebo [RAW+JPEG].

Nastavenie [RAW+JPEG transfer/
Prenos obrázkov RAW+JPEG] sa 
prepína spoločne s nastavením 
[RAW+JPEG transfer/Prenos 
obrázkov RAW+JPEG] v časti [54: 
Communication settings/54: 
Nastavenia komunikácie] 9 [FTP 
transfer settings/Nastavenia 
prenosu FTP] 9 [Transfer type/
size/Typ/veľkosť pri prenose] 
(str. 42).

Prenos obrázkov RAW+JPEG

Počas prenosu obrázkov nemožno použiť niektoré možnosti ponuky.
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Keď vyberiete možnosť [Transfer with caption/Prenos s titulkom], 
pred prenosom môžete ku každému obrázku pridať zaznamenaný titulok. 
Je to praktické vtedy, ak napríklad chcete príjemcu informovať o kvalite 
pri tlači. Titulok sa pridá aj k obrázkom uloženým vo fotoaparáte.

Titulky pridané k obrázkom môžete overiť kontrolou komentárov 
používateľov v informáciách Exif.
Pokyny na vytváranie a zaznamenanie titulkov nájdete na 
strane 130.

1 Vyberte položku [Image transfer/
Prenos obrázkov].

Na karte [32] vyberte položku 
[Image transfer/Prenos obrázkov] 
a stlačte tlačidlo <0>.

2 Vyberte položku [Transfer with 
caption/Prenos s titulkom].

Zobrazí sa posledný prehrávaný 
obrázok.

3 Nastavte požadovaný titulok.
Vyberte možnosť [Caption/Titulok] a 
stlačte tlačidlo <0>. Potom vyberte 
obsah titulku na zobrazenej 
obrazovke.

4 Vyberte možnosť [Transfer/
Preniesť].

Obrázok sa prenesie s titulkom. Po 
dokončení prenosu sa znova zobrazí 
obrazovka [Image transfer/Prenos 
obrázkov].

Prenos obrázkov s titulkami

Na obrazovke [Transfer with caption/Prenos s titulkom] nemožno ručne 
vybrať obrázky. Ak chcete na prenos s titulkom vybrať iný obrázok, prehrajte 
obrázok a potom vykonajte nasledujúce kroky.
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Obrázky prenesené na server FTP sa ukladajú v nasledujúcom 
priečinku podľa nastavení servera FTP.

Podľa predvoleného nastavenia servera FTP sa obrázky ukladajú 
v umiestnení [C drive/Jednotka disku C] 9 priečinok [Inetpub] 9 
priečinok [ftproot] alebo do podpriečinka v rámci tohto priečinka.
Ak bol v nastaveniach servera FTP zmenený koreňový priečinok 
cieľového miesta prenosu, požiadajte správcu servera FTP 
o informácie o umiestnení prenesených obrázkov.

Podľa predvoleného nastavenia sa prenesené obrázky ukladajú 
v koreňovom priečinku určenom v nastaveniach servera FTP 
v štruktúre priečinkov, ako je napríklad „A/DCIM/100EOS5D“, ktorá sa 
automaticky vytvorí.
Keď na záznam a prehrávanie vyberiete kartu CF, vytvorí sa 
automaticky štruktúra priečinkov, napríklad „A/DCIM/100EOS5D“. Keď 
vyberiete kartu SD, štruktúra priečinkov bude „B/DCIM/100EOS5D“. 
(Obrázky sa budú ukladať oddelene. Obrázky z karty CF v priečinku A 
a obrázky z karty SD v priečinku B.)

Zobrazenie prenesených obrázkov

Cieľové priečinky servera FTP

Priečinky na ukladanie obrázkov
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3
Diaľkové ovládanie pomocou

nástroja EOS Utility
Pomocou nástroja EOS Utility môžete zobraziť obrázky 
uložené vo fotoaparáte alebo ich uložiť do počítača. 
Okrem toho môžete fotoaparát ovládať na diaľku 
a fotografovať alebo meniť nastavenia fotoaparátu 
pomocou nástroja EOS Utility.

Podporované sú takmer všetky operácie 
s fotoaparátom v nástroji EOS Utility, pretože táto 
možnosť využíva sieť LAN namiesto prepojovacieho 
kábla.

Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním z kapitoly 1.
Pred nastavením pripojenia nainštalujte v počítači nástroj 
EOS Utility (str. 19).
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Tieto pokyny predstavujú pokračovanie pokynov uvedených v kapitole 1.

Ak chcete vytvoriť pripojenie, musíte vykonať potrebné postupy 
v počítači. Podrobnosti nájdete v návode na používanie počítača.
Nižšie nájdete postup konfigurácie. Ako príklad sa používa systém 
Windows 8.1.

1 Vyberte možnosť [OK].
Vyberte možnosť [OK] a stlačte 
tlačidlo <0>. Zobrazí sa 
nasledujúca správa. Reťazec „******“ 
predstavuje posledných šesť číslic 
adresy MAC prenosového zariadenia.

2 V počítači spustite nástroj EOS 
Utility.

3 V nástroji EOS Utility kliknite na 
položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/
Spárovanie prostredníctvom siete 
Wi-Fi/LAN].

Ak sa zobrazí správa súvisiaca 
s bránou firewall, vyberte možnosť 
[Yes/Áno].

Konfigurácia nastavení pripojenia nástroja EOS Utility

Úkon na fotoaparáte – 1

Úkon v počítači
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Konfigurácia nastavení pripojenia nástroja EOS Utility

4 V počítači kliknite na tlačidlo 
[Connect/Pripojiť].

Vyberte fotoaparát, ktorý sa má pripojiť, 
a kliknite na tlačidlo [Connect/Pripojiť].
Ak sa zobrazí viac fotoaparátov, určte 
požadovaný fotoaparát podľa adresy MAC, ktorá 
sa zobrazuje na obrazovke LCD fotoaparátu.
Adresu MAC prenosového zariadenia 
môžete skontrolovať aj na obrazovke 
[Function settings/Nastavenia 
funkcií] (str. 104).

5 Vyberte možnosť [OK].
Keď fotoaparát rozpozná počítač, na 
ktorom ste v kroku č. 4 klikli na 
tlačidlo [Connect/Pripojiť], zobrazí 
sa obrazovka znázornená vľavo.
Vyberte možnosť [OK] a stlačte 
tlačidlo <0>. Zobrazí sa obrazovka 
dokončenia pripojenia.

6 Vyberte možnosť [OK].
Stlačením tlačidla <0> sa vrátite 
na obrazovku [WFT settings/
Nastavenia WFT].
Svetelný indikátor siete <LAN> na 
prenosovom zariadení sa rozsvieti nazeleno.
Informácie o nastaveniach sa uložia 
do fotoaparátu. Nie sú uložené 
v prenosovom zariadení.

Nastavenia pripojenia k nástroju EOS Utility sú teraz dokončené.

Spárovanie nie je potrebné vykonať znova, ak po spárovaní stále 
spoločne používate rovnaký fotoaparát, ku ktorému je prenosové 
zariadenie pripevnené, a počítač bez zmeny nastavení.

Úkon na fotoaparáte – 2
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Pokyny na používanie nástroja EOS Utility nájdete v dokumente 
EOS Utility návod na používanie. Okrem snímania na diaľku môžete 
používať rôzne funkcie fotoaparátu.

Používanie nástroja EOS Utility

Počas pripojenia nie sú niektoré položky ponuky k dispozícii.
Pri snímaní na diaľku sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrenia.
V závislosti od stavu pripojenia sa môže zobrazenie obrázka alebo 
aktivácia uzávierky oneskoriť.
Pri snímaní na diaľku so živým náhľadom Live View je rýchlosť prenosu 
snímok nižšia v porovnaní s pripojením prostredníctvom prepojovacieho 
kábla. Preto pohybujúce sa objekty nemožno zobraziť plynulo.

Nedržte fotoaparát príliš dlho v rovnakej polohe.
Hoci sa teplota fotoaparátu nemusí zdať príliš vysoká, dlhší kontakt rovnakej časti tela 
s fotoaparátom môže spôsobiť začervenanie pokožky alebo vznik pľuzgierikov 
z dôvodu popálenín pokožky pôsobením nie príliš vysokej teploty. Ak fotoaparát 
používajú ľudia s problémami krvného obehu alebo veľmi citlivou pokožkou, prípadne 
ak sa fotoaparát používa na veľmi horúcich miestach, odporúčame používať statív.
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4
Diaľkové ovládanie

pomocou servera WFT
Pomocou webového prehľadávača môžete zobrazovať 
obrázky uložené vo fotoaparáte alebo ich ukladať 
v počítači, smartfóne atď. Okrem toho môžete pomocou 
webového prehľadávača diaľkovo ovládať fotoaparát 
a fotografovať alebo meniť nastavenia fotoaparátu.

Pokyny v tejto kapitole sú pokračovaním z kapitoly 1.
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Tieto pokyny predstavujú pokračovanie pokynov uvedených v kapitole 1.

Zadajte prihlasovacie meno a heslo na pripojenie k fotoaparátu 
z počítača. Prihlasovacie meno a heslo, ktoré uvediete v tomto 
nastavení, sa použije pri pripájaní k fotoaparátu.

1 Vyberte položku [User */
Používateľ *].

Pomocou servera WFT môžete 
pripojiť fotoaparát až k trom 
zariadeniam. Vyberte číslo 
používateľa, aby sa predišlo 
konfliktom pri súčasnom pripojení 
rôznych zariadení.

2 Vyberte položku [Login name/
Prihlasovacie meno] alebo 
[Password/Heslo].

Zobrazí sa virtuálna klávesnica. Ak 
chcete zadať prihlasovacie meno 
a heslo, pozrite si stranu 29.

3 Vyberte možnosť [OK].
Po zadaní prihlasovacieho mena 
a hesla vyberte možnosť [OK] 
a stlačte tlačidlo <0>.
Opäť sa zobrazí obrazovka z kroku č. 1.
Ak chcete pridať používateľa, 
zopakujte kroky č. 1 až 3.

Konfigurácia nastavení pripojenia na server WFT
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Konfigurácia nastavení pripojenia na server WFT

4 Vyberte možnosť [OK].
Vyberte možnosť [OK] a stlačte 
tlačidlo <0>. Zobrazí sa obrazovka 
dokončenia pripojenia.

5 Vyberte možnosť [OK].
Stlačením tlačidla <0> sa vrátite na 
obrazovku [WFT settings/
Nastavenia WFT].
Informácie o nastaveniach sa uložia 
do fotoaparátu. Nie sú uložené 
v prenosovom zariadení.

Nastavenia pripojenia k serveru WFT sú teraz dokončené.

Nastavenia konta WFT môžete zmeniť na obrazovke [Function settings/
Nastavenia funkcií] (str. 104). Nastavenie čísla portu tiež môžete zmeniť 
na obrazovke [Function settings/Nastavenia funkcií]. Upozorňujeme, 
že za bežných okolností nie je potrebné meniť číslo portu (80).
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Vo webovom prehľadávači zobrazte server WFT, ktorý predstavuje 
obrazovku na ovládanie prenosového zariadenia. Vopred pripojte 
fotoaparát k počítaču, smartfónu atď. prostredníctvom siete LAN.

Ak chcete pristupovať k fotoaparátu pomocou webového prehľadávača, 
adresu IP fotoaparátu zobrazenú v kroku č. 6 musíte zadať do poľa 
adresy webového prehľadávača.

1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

3 Vyberte možnosť [Connection 
settings/Nastavenia pripojenia].

4 Vyberte možnosť [SET* 
WFTserver/NASTAVENÝ server 
WFT].

Zobrazenie servera WFT

Kontrola adresy IP fotoaparátu
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Zobrazenie servera WFT

5 Vyberte možnosť [Confirm 
settings/Potvrdenie nastavení].

Zobrazia sa nastavenia.

6 Skontrolujte nastavenia.
Otáčaním voliča <5> zobrazte 
ďalšie obrazovky.
Poznačte si adresu IP.
Po jej skontrolovaní stlačením tlačidla 
<M> ukončite dialógové okno 
s potvrdením.

7 Spustite webový prehľadávač.
Spustite webový prehľadávač 
v počítači, smartfóne atď.

8 Zadajte adresu URL.
Do poľa adresy zadajte adresu IP, 
ktorú ste si poznačili v kroku č. 6.
Stlačte kláves <Enter>.

Prihlásenie na server WFT
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Zobrazenie servera WFT

9 Zadajte príslušné hodnoty pre 
nastavenia [Login name/
Prihlasovacie meno] 
a [Password/Heslo].

Zadajte položky [Login name/
Prihlasovacie meno] (user name/
meno používateľa) a [Password/
Heslo] nastavené na strane 56.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazte 
obrazovku servera WFT.

10 Vyberte požadovaný jazyk.
Vyberte jazyk v spodnej časti 
obrazovky.

Server WFT nemožno používať, ak webový prehľadávač nepodporuje 
jazyk JavaScript.
Počas pripojenia nie sú niektoré položky ponuky k dispozícii.
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Obrázky na karte vo fotoaparáte môžete prehľadávať nasledujúcim 
spôsobom.

1 Stlačte tlačidlo [3 Viewer/3 
Prehliadač].

Zobrazí sa obrazovka prezerania 
obrázkov.

2 Vyberte kartu a priečinok.
Stlačením karty [CF] alebo [SD] 
vyberte požadovanú kartu.
Stlačte názov priečinka napravo od 
vybratej karty a v rozbaľovacom 
zozname vyberte priečinok.

3 Vyberte obrázok.
Ak chcete zobraziť ďalšie obrázky, 
zmeňte obrazovku pomocou tlačidiel 
[ ] alebo [ ] v dolnej časti 
obrazovky.
V rozbaľovacom zozname v pravej 
hornej časti obrazovky môžete vybrať 
počet miniatúr zobrazených na 
obrazovke.
Keď do začiarkavacieho políčka 
vedľa ikony [ ] pridáte značku [ ], 
obrazovka sa bude pravidelne 
obnovovať.
V prípade videozáznamov sa vedľa 
názvov zobrazuje ikona [D] alebo 
[C].

Zobrazenie obrázkov
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Zobrazenie obrázkov

4 Prevezmite obrázky.
Keď vyberiete miniatúru, obrázok sa 
zobrazí väčší.
Stlačením tlačidla [ ] prevezmete 
obrázok.
Stlačením tlačidla [ ] alebo [ ] 
zobrazíte predchádzajúci alebo 
nasledujúci obrázok.
Stlačením tlačidla [ ] sa vrátite na 
obrazovku zobrazenia obrázkov.

Obrazovka prehrávania statických záberov Obrazovka prehrávania videozáznamu

Upozorňujeme, že vzhľadom na výkonnosť počítačov, smartfónov alebo 
používaných prehliadačov sa môžu vyskytnúť nasledujúce javy: nie je možné 
zobraziť obrázky, obrázky sa zobrazujú pomaly alebo nie je možné prevziať 
obrázky do zariadenia.
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Server WFT môžete používať na snímanie na diaľku.

1 Stlačte tlačidlo [z Camera 
control/z Ovládanie 
fotoaparátu].

Zobrazí sa obrazovka rozšírených 
možností snímania.

Snímanie na diaľku [Camera control/Ovládanie fotoaparátu]

(1) Ukazovateľ stavu batérie (13) Ponuka
(2) Režim priebehu snímania (14) Blesk pripravený
(3) Režim AF (15) Tlačidlo fotografovania statických záberov so živým náhľadom Live View
(4) Počet možných záberov (16) Tlačidlo snímania videozáznamu
(5) Prepínač zaostrenia AF/ (17) Režim snímania
(6) Tlačidlo spúšte (18) Kompenzácia expozície
(7) Tlačidlo AF (19) Vyváženie bielej
(8) Clona (20) Tlačidlo manuálneho zaostrenia
(9) Rýchlosť uzávierky (21) Tlačidlo zmenšenia
(10) Režim merania (22) Tlačidlo zväčšenia
(11) Citlivosť ISO (23) Tlačidlo prepínania veľkosti 
(12) Kvalita záznamu záberov (24) Spôsob AF

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(14)

(20)

(2) (3)(1)

(11)

(4) (5) (6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(12)

(13)(21)

(22)
(23)
(24)
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Snímanie na diaľku [Camera control/Ovládanie fotoaparátu]

2 Prepínač režimov zaostrenia 
na objektíve prepnite do polohy 
<f>.

Keď stlačíte a uvoľníte tlačidlo spúšte 
(6), fotoaparát automaticky zaostrí 
a nasníma obrázok.

Režim priebehu snímania (2) zobrazí režim priebehu snímania 
nastavený vo fotoaparáte. Upozorňujeme, že aj keď je režim priebehu 
snímania fotoaparátu nastavený na sériové snímanie, pri diaľkovom 
snímaní sa použije snímanie jedného záberu.
Keď je prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/snímania 
videozáznamu fotoaparátu nastavený do polohy <k>, snímanie 
statických záberov nie je možné.
Funkcia snímania s potlačením vplyvu blikania sa automaticky nastaví 
na možnosť [Disable/Zakázať].
Ak je predsklopenie zrkadla nastavené na akékoľvek iné nastavenie ako 
[Disable/Zakázať], snímanie nie je možné. V ponuke (13) nastavte túto 
funkciu na možnosť [Disable/Zakázať].

Ak používate funkciu Jednoobrázkový AF, obrázok sa nenasníma, ak sa 
nepodarí zaostriť. Odporúča sa zobraziť živý náhľad Live View a zaostriť 
manuálne.
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Snímanie na diaľku [Camera control/Ovládanie fotoaparátu]

1 Zobrazte obraz živého náhľadu 
Live View.

Stlačte tlačidlo fotografovania 
statických záberov so živým 
náhľadom Live View (15).

2 Upravte zaostrenie.
Používanie automatického 
zaostrovania

Stlačením tlačidla [ON/ZAP.] na 
tlačidle AF (7) automaticky zaostrite.

Manuálne zaostrovanie
Stláčaním tlačidiel < >, < >, 
< >, < >, < > a < > 
upravte zaostrenie. 
Ak chcete zaostriť bližšie, stláčajte 
tlačidlá < >, < > alebo < >. 
Ak chcete zaostriť ďalej, stláčajte 
tlačidlá < >, < > alebo < >.
K dispozícii sú tri úrovne nastavenia 
zaostrenia.
< > < >: Najväčšia zmena
< > < >: Stredná zmena
< > < >: Najmenšia zmena

Zobrazenie obrazu živého náhľadu Live View na snímanie

Ak nie je zobrazený obraz živého náhľadu Live View, povoľte 
fotografovanie so živým náhľadom Live View v ponuke (13).
Ak chcete, aby obraz živého náhľadu Live View reagoval rýchlejšie, 
stlačte tlačidlo prepínania veľkosti zobrazenia živého náhľadu Live View 
(23). Obraz živého náhľadu Live View sa zmenší a zvýši sa rýchlosť 
reakcie. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, znova stlačte toto tlačidlo.
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Snímanie na diaľku [Camera control/Ovládanie fotoaparátu]

3 Nakonfigurujte nastavenia 
snímania.

Vyberaním položiek nastavení 
(napríklad kvality záznamu záberov) 
zobrazíte podrobnosti nastavenia, 
ktoré môžete konfigurovať.
Podľa potreby upravte nastavenia.

4 Nasnímajte obrázok.
Stlačte tlačidlo spúšte (6). Keď 
uvoľníte tlačidlo, nasníma sa 
obrázok.
Zobrazí sa nasnímaný obrázok.
Nasnímané obrázky sa ukladajú na 
kartu vo fotoaparáte.
Ak chcete prevziať obrázky, pozrite si 
časť „Zobrazenie obrázkov“ (str. 61).

Obraz živého náhľadu Live View sa môže pri snímaní dočasne zastaviť, ak 
k fotoaparátu pristupuje viacero zariadení.
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Snímanie na diaľku [Camera control/Ovládanie fotoaparátu]

Stlačením tlačidla snímania 
videozáznamu (16) zobrazte 
obrazovku snímania 
videozáznamu.

Postupy nastavovania sú rovnaké 
ako v prípade snímania statických 
záberov.
Stlačte tlačidlo spúšte (6). Uvoľnením 
tlačidla sa spustí snímanie 
videozáznamu.
Počas snímania videozáznamu sa 
červená ikona [o] na tlačidle spúšte 
(6) zmení na bielu ikonu [n].
Znova stlačte tlačidlo spúšte (6). 
Uvoľnením tlačidla sa zastaví 
snímanie videozáznamu.

Snímanie videozáznamov

Nedržte fotoaparát príliš dlho v rovnakej polohe.
Hoci sa teplota fotoaparátu nemusí zdať príliš vysoká, dlhší kontakt rovnakej 
časti tela s fotoaparátom môže spôsobiť začervenanie pokožky alebo vznik 
pľuzgierikov z dôvodu popálenín pokožky pôsobením nie príliš vysokej 
teploty. Ak fotoaparát používajú ľudia s problémami krvného obehu alebo 
veľmi citlivou pokožkou, prípadne ak sa fotoaparát používa na veľmi 
horúcich miestach, odporúčame používať statív.
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Hoci na obrazovke základných možností snímania nie sú k dispozícii 
podrobné nastavenia funkcií, vďaka kompaktnému dizajnu ovládacej 
obrazovky je pohodlná na snímanie na diaľku pomocou smartfónu 
alebo iného zariadenia s malou obrazovkou.

1 Stlačte tlačidlo [ Simple 
control/ Jednoduché 
ovládanie].

Zobrazí sa obrazovka základných 
možností snímania a obraz živého 
náhľadu Live View.

Snímanie na diaľku [Simple control/Jednoduché ovládanie]

Obrazovka zobrazenia živého náhľadu
Live View

Tlačidlo manuálneho zaostrenia
< > < > < >: Zaostrenie

bližšie
< > < > < >: Zaostrenie

ďalej
Úrovne nastavenia zaostrenia
< > < >: Najväčšia zmena
< > < >: Stredná zmena
< > < >: Najmenšia zmena

Tlačidlo spúšte

Tlačidlo zväčšenia/zmenšenia

Tlačidlo na prepínanie snímania 
statických záberov/videozáznamu

Tlačidlo AF
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Snímanie na diaľku [Simple control/Jednoduché ovládanie]

2 Upravte zaostrenie.
Prepínač režimov zaostrenia 
na objektíve prepnite do polohy <f>.

Používanie automatického 
zaostrovania

Stlačením tlačidla [ON/ZAP.] na 
tlačidle AF automaticky zaostrite.

Manuálne zaostrovanie
Stláčaním tlačidiel < >, < >, 
< >, < >, < > a < > 
upravte zaostrenie.

3 Nasnímajte obrázok.
Stlačte tlačidlo spúšte. Keď uvoľníte 
tlačidlo, nasníma sa obrázok.
Zobrazí sa nasnímaný obrázok.
Nasnímané obrázky sa ukladajú na 
kartu vo fotoaparáte.
Ak chcete prevziať obrázky, pozrite si 
časť „Zobrazenie obrázkov“ (str. 61).

Stlačením tlačidla [z] alebo [k] 
prepnete medzi obrazovkou snímania 
statických záberov a obrazovkou 
snímania videozáznamu.

Postupy nastavovania sú rovnaké ako 
v prípade snímania statických záberov.
Stlačte tlačidlo spúšte. Uvoľnením tlačidla 
sa spustí snímanie videozáznamu.
Počas snímania videozáznamu sa 
červená ikona [o] na tlačidle spúšte 
zmení na bielu ikonu [n].
Znova stlačte tlačidlo spúšte. 
Uvoľnením tlačidla sa zastaví 
snímanie videozáznamu.

Snímanie videozáznamov
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Diaľkové snímanie pomocou servera WFT je možné používať spolu 
s funkciou „Prepojené snímanie“ prenosového zariadenia (str. 71). 
Okrem toho je možné zobraziť a prevziať obrázky na karte hlavného 
fotoaparátu a na kartách podradených fotoaparátov.

Používanie servera WFT s funkciou prepojeného snímania

Podradený fotoaparát

Prepojené snímanie

Server WFT

Podradený fotoaparát

Podradený fotoaparát

Podradený fotoaparát

Hlavný fotoaparát
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5
Prepojené snímanie

V režime prepojeného snímania je v rámci bezdrôtovej siete 
LAN možné pripojiť k hlavnému fotoaparátu (ktorý slúži na 
ovládanie uzávierky) až 10 podradených fotoaparátov.
Ako podradené fotoaparáty možno použiť akékoľvek 
fotoaparáty kompatibilné s funkciou prepojeného 
snímania bez ohľadu na model, pokiaľ sú k nim 
pripevnené prenosové zariadenia série WFT.

Upozorňujeme, že po aktivovaní uzávierky na hlavnom fotoaparáte 
sa na podradených fotoaparátoch aktivuje uzávierka s miernym 
oneskorením. Snímanie videozáznamov nie je podporované.

Podradený
fotoaparát

Hlavný fotoaparát
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Prepojte hlavný fotoaparát s podradenými fotoaparátmi, aby ste mohli 
využívať základné postupy prepojeného snímania.

Najskôr nastavte podradené fotoaparáty pomocou ich ovládania, aby 
ste ich mohli používať ako podradené. Keď používate viaceré 
podradené fotoaparáty, ovládajte všetky podradené fotoaparáty 
rovnako.

1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

3 Vyberte možnosť [Connection 
settings/Nastavenia pripojenia].

4 Vyberte položku [LinkedShot/
Prepojené snímanie].

Otáčaním voliča <5> vyberte 
v dolnej časti položku [LinkedShot/
Prepojené snímanie].

Základné postupy pri prepojenom snímaní

Príprava podradených fotoaparátov
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Základné postupy pri prepojenom snímaní

5 Vyberte položku [Connection 
wizard/Sprievodca pripojením].

6 Vyberte možnosť [Slave/
Podradený].

Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku. Podradené fotoaparáty sú 
teraz pripravené a zobrazí sa 
nasledujúca obrazovka.

Ak používate viacero podradených 
fotoaparátov, nastavte ich všetky ako 
podradené.
Po dokončení nastavení podradené 
fotoaparáty nemožno pridať. Proces 
nastavenia je potrebné zopakovať od 
kroku č. 1.
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Základné postupy pri prepojenom snímaní

Nastavte hlavný fotoaparát ovládaním fotoaparátu, ktorý sa má 
používať ako hlavný.

7 Vyberte položku [Master/Hlavný].
Vykonajte kroky č. 1 až 5 na strane 
72 pre hlavný fotoaparát a vyberte 
možnosť [Master/Hlavný].
Vyberte možnosť [OK] a stlačením tlačidla 
<0> prejdite na nasledujúcu obrazovku.

8 Vyberte možnosť [Auto connect/
Automatické pripojenie].

Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.
Ak chcete nastavenie urobiť manuálne, 
pozrite si informácie na strane 79.

Ovládaním podradených fotoaparátov a hlavného fotoaparátu ich prepojte.

9 Na podradených fotoaparátoch 
vyberte možnosť [OK].

Na všetkých podradených 
fotoaparátoch vyberte možnosť [OK].
Na obrazovke LCD hlavného 
fotoaparátu sa zobrazí počet 
zistených podradených fotoaparátov.

10 Na hlavnom fotoaparáte vyberte 
možnosť [OK].

Skontrolujte počet podradených 
fotoaparátov a vyberte možnosť [OK].

Príprava hlavného fotoaparátu

Prepojenie fotoaparátov
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Základné postupy pri prepojenom snímaní

11 Na všetkých fotoaparátoch 
vyberte možnosť [OK].

Na hlavnom fotoaparáte a všetkých 
podradených fotoaparátoch vyberte 
možnosť [OK].
Informácie o nastaveniach sa uložia 
do fotoaparátu. Nie sú uložené 
v prenosovom zariadení.
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Nastavte prepínač fotografovania so živým náhľadom Live View/
snímania videozáznamu do polohy <A>.
Umiestnite podradné fotoaparáty v priamej viditeľnosti voči hlavnému 
fotoaparátu tak, aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne predmety.
Podradené fotoaparáty možno umiestniť do vzdialenosti pribl. 100 m od 
hlavného fotoaparátu. Vzdialenosť podporovaná pri prepojenom 
snímaní však môže byť kratšia v závislosti od podmienok bezdrôtovej 
komunikácie, na ktoré má vplyv umiestnenie fotoaparátov, prostredie, 
v ktorom sa používajú, a poveternostné podmienky.
Stlačením tlačidla spúšte na hlavnom fotoaparáte do polovice sa 
podradené fotoaparáty tiež uvedú do stavu ako pri stlačení ich 
tlačidla spúšte do polovice. Podobne úplným stlačením tlačidla 
spúšte na hlavnom fotoaparáte sa podradené fotoaparáty tiež uvedú 
do stavu ako pri úplnom stlačení ich tlačidla spúšte.
Po aktivovaní uzávierky na hlavnom fotoaparáte sa na podradených 
fotoaparátoch aktivuje uzávierka s miernym oneskorením. (Súčasné 
snímanie nie je možné.)

Umiestnenie fotoaparátov
Podradený fotoaparát

Hlavný fotoaparát

Podradený fotoaparát

Podradený fotoaparátPodradený fotoaparát
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Umiestnenie fotoaparátov

Nepoužívajte viacero bleskov. Odchýlka v načasovaní aktivácie 
uzávierky, hoci je veľmi malá, sa prejaví a môže spôsobiť 
nesynchronizované spustenie blesku a viesť k nesprávnej expozícii.
Prepojené snímanie nie je k dispozícii, keď sú nadradený fotoaparát a 
podradené fotoaparáty nastavené na možnosť [Mirror lockup/
Predsklopenie zrkadla] [Enable/Povoliť] alebo [Enable:Mirror down 
w/ s/Povoliť: sklopenie zrkadla pomocou s].

Ak počas prepojeného snímania stlačíte tlačidlo uzamknutia AE alebo 
tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa, fotoaparát upraví zaostrenie a vykoná 
meranie ako pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Po vytvorení pripojenia medzi hlavným fotoaparátom a podradenými 
fotoaparátmi sa nastavenia zachovajú aj po výmene batérií.
Ak už nepoužívate podradený fotoaparát v režime prepojeného 
snímania, nastavte na podradenom fotoaparáte položku 
[Communication mode/Režim komunikácie] na možnosť 
[Disconnect/Odpojiť].
Ako podradené fotoaparáty možno použiť akékoľvek fotoaparáty 
kompatibilné s funkciou prepojeného snímania bez ohľadu na model, 
pokiaľ sú k nim pripevnené prenosové zariadenia série WFT.
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Pomocou servera WFT môžete snímať na diaľku s hlavným fotoaparátom 
prepojeným s podradenými fotoaparátmi nastavenými na súčasné snímanie. Server 
WFT je tiež možné používať na prístup k hlavnému fotoaparátu alebo k podradeným 
fotoaparátom na zobrazenie živého náhľadu Live View. Súčasne môžete podľa 
potreby upraviť zaostrenie a nakonfigurovať nastavenia snímania na diaľku.

Okrem toho je tiež možné zobraziť a prevziať obrázky na kartách 
fotoaparátu.
Funkcie bezdrôtovej siete LAN a operačného systému počítača 
musia podporovať režim ad hoc.

Používanie prenosového zariadenia so serverom WFT

Prepojené snímanie

Server WFT

Podradený fotoaparát

Hlavný fotoaparát

Podradený fotoaparát

Podradený fotoaparátPodradený fotoaparát
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Používanie prenosového zariadenia so serverom WFT

1 Nastavte podradené fotoaparáty.
Vykonajte kroky č. 1 až 6 na strane 
72 pre fotoaparáty, ktoré chcete 
používať ako podradené. Keď sa 
zobrazí nasledujúca obrazovka, 
podradené fotoaparáty sú pripravené.

2 Nastavte hlavný fotoaparát.
Vykonajte kroky č. 1 až 5 na strane 
72 pre fotoaparát, ktorý chcete 
používať ako hlavný, a vyberte 
možnosť [Master/Hlavný].
Vyberte možnosť [OK] a stlačením tlačidla 
<0> prejdite na nasledujúcu obrazovku.

3 Vyberte položku [Manual connect/
Manuálne pripojenie].

Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

4 Vyberte spôsob pripojenia.
Vyberte režim ad hoc bezdrôtovej 
siete LAN podporovaný počítačom.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

5 Zadajte kanál.
Keď vyberiete možnosť [Manual setting/
Manuálne nastavenie], zadajte 
rovnaký kanál v hlavnom fotoaparáte, 
podradených fotoaparátoch aj v počítači.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením tlačidla 
<0> prejdite na nasledujúcu obrazovku.

Pripojenie hlavného fotoaparátu a podradených fotoaparátov
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Používanie prenosového zariadenia so serverom WFT

6 Zadajte šifrovací kľúč.
Zadajte 5-miestny šifrovací kľúč 
(heslo) a stlačte tlačidlo <M>.
Nastavte kľúč, ktorý tu zadáte, 
v počítači, aby ste sa z neho mohli 
pripojiť k hlavnému fotoaparátu.

7 Na podradených fotoaparátoch 
vyberte možnosť [OK].

Na všetkých podradených 
fotoaparátoch vyberte možnosť [OK].
Na obrazovke LCD hlavného 
fotoaparátu sa zobrazí počet 
zistených podradených fotoaparátov.

8 Na hlavnom fotoaparáte vyberte 
možnosť [OK].

Skontrolujte počet podradených 
fotoaparátov a vyberte možnosť [OK].

9 Na všetkých fotoaparátoch 
vyberte možnosť [OK].

Na hlavnom fotoaparáte a všetkých 
podradených fotoaparátoch vyberte 
možnosť [OK].
Informácie o nastaveniach sa uložia 
do fotoaparátu. Nie sú uložené 
v prenosovom zariadení.
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Používanie prenosového zariadenia so serverom WFT

Na pripojenie k fotoaparátu z počítača budete potrebovať adresu IP 
a identifikátor SSID fotoaparátu zobrazené v kroku č. 6.

1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

3 Vyberte možnosť [Connection 
settings/Nastavenia pripojenia].

4 Vyberte položku [LinkedShot/
Prepojené snímanie].

Otáčaním voliča <5> vyberte 
v dolnej časti položku [LinkedShot/
Prepojené snímanie].

Kontrola adresy IP a identifikátora SSID fotoaparátu
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Používanie prenosového zariadenia so serverom WFT

5 Vyberte možnosť [Confirm 
settings/Potvrdenie nastavení].

Zobrazia sa nastavenia.

6 Skontrolujte nastavenia.
Otáčaním voliča <5> zobrazte 
ďalšie obrazovky.
Poznačte si adresu IP a identifikátor 
SSID.
Identifikátor SSID je rovnaký pre 
všetky fotoaparáty.
Po skontrolovaní nastavení stlačením 
tlačidla <M> ukončite dialógové 
okno s potvrdením.

Rovnakým spôsobom skontrolujte nastavenia na hlavnom 
fotoaparáte a všetkých podradených fotoaparátoch.

Adresy IP priradené fotoaparátom sa končia číslami 1 – 11, napríklad 
192.168.1.1 – 192.168.1.11.
Z tohto dôvodu priraďte počítaču adresy IP, ktoré sa končia vyšším 
číslom ako 11, napríklad 192.168.1.12.

Adresy IP priradené počítačom
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Používanie prenosového zariadenia so serverom WFT

Ak chcete pripojiť fotoaparáty a počítač, použite funkciu na vyhľadanie 
zariadenia bezdrôtovej siete LAN počítača.

Informácie o funkcii vyhľadania zariadenia bezdrôtovej siete LAN 
nájdete v návode na používanie počítača.
Funkcie bezdrôtovej siete LAN a operačného systému počítača 
musia podporovať režim ad hoc.
Na obrazovke [Function settings/Nastavenia funkcií] (str. 104) 
vopred nastavte konto WFT.

1 V počítači vyhľadajte fotoaparáty 
v sieti.

Použite funkciu počítača na vyhľadanie 
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.

2 Vykonajte pripojenie k fotoaparátu.
Vyberte zariadenie s rovnakým 
identifikátorom ID, ako je identifikátor 
SSID, ktorý ste si poznačili v kroku č. 
6 na strane 82.
Do poľa pre heslo zadajte šifrovací kľúč 
nastavený v kroku č. 6 na strane 80.
Počítač týmto pripojíte k fotoaparátu.

3 Zobrazte server WFT.
Postup ovládania je uvedený na 
strane 58.
Do poľa adresy zadajte adresu IP, ktorú 
ste si poznačili v kroku č. 6 na strane 59.
Ak sa chcete pripojiť k inému fotoaparátu, 
v poli adresy zmeňte adresu IP.
Prihláste sa do konta WFT tak, 
že zadáte položky [Login name/
Prihlasovacie meno] (user name/
meno používateľa) a [Password/
Heslo] nastavené vopred.

Pripojenie fotoaparátov a počítača
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Používanie prenosového zariadenia so serverom WFT

Informácie o používaní servera WFT nájdete na strane 55.
Ak chcete prepnúť fotoaparáty, do webového prehľadávača zadajte 
adresu IP hlavného alebo podradeného fotoaparátu.
Keď snímate na diaľku prostredníctvom funkcie prepojeného 
snímania, pripojte sa k hlavnému fotoaparátu. Ak sa pripojíte 
k podradenému fotoaparátu, snímať bude iba príslušný podradený 
fotoaparát bez prepojeného snímania.
Môžete sa pripojiť k podradeným fotoaparátom, upravovať 
zaostrenie a konfigurovať funkcie snímania a potom sa pripojiť 
k hlavnému fotoaparátu na prepojené snímanie.

Nastavenie obrázkov, aby boli zobraziteľné, a snímanie na diaľku
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6
Synchronizácia času

fotoaparátu
Podľa potreby môžete nastaviť čas hlavného 
fotoaparátu až na 10 podradených fotoaparátoch. 
Synchronizáciu je možné vykonávať prostredníctvom 
bezdrôtového alebo káblového pripojenia siete LAN. 
Upozorňujeme, že dokonca aj po synchronizácii bude 
medzi časom hlavného a podradeného fotoaparátu 
odchýlka.



86

Nastavte viacero fotoaparátov s pripojenými prenosovými zariadeniami 
série WFT-E7.

Na pripojenie fotoaparátov s pripojenými prenosovými zariadeniami série 
WFT-E7 použite kábel siete LAN. V prípade viacerých podradených 
fotoaparátov ich pripojte pomocou káblov LAN k rozbočovaču a ten 
pripojte pomocou káblov LAN k hlavnému fotoaparátu.

Príprava na synchronizáciu času
Bezdrôtová sieť LAN

Káblová sieť LAN

Hlavný fotoaparát Podradený fotoaparátPodradený fotoaparát

Hlavný fotoaparát

Hlavný fotoaparát

Podradený fotoaparát

Kábel LAN

Rozbočovač

Kábel 
siete LAN

Podradený fotoaparát
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Kroky č. 1 až 5 sú rovnaké pre hlavný fotoaparát aj podradené 
fotoaparáty.

1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

3 Vyberte položku [Sync time 
between cameras/Synchronizovať 
čas fotoaparátov].

V prípade pripojenia k inému 
zariadeniu sa zobrazí správa [Set 
[Connection settings] to 
[Disconnect]/Nastavte položku 
[Nastavenia pripojenia] na 
možnosť [Odpojiť]]. Výberom 
možnosti [OK] ukončite pripojenie.

4 Vyberte možnosť [OK].

Synchronizácia času

Synchronizujte čas fotoaparátu medzi rovnakými modelmi 
fotoaparátov.
Ak sa líšia modely hlavného a podradených fotoaparátov, synchronizácia 
času s podradenými fotoaparátmi nie je možná.
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Synchronizácia času

5 Vyberte typ siete LAN.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

6 Nastavte hlavný fotoaparát.
Vyberte položku [Master/Hlavný] 
a stlačte tlačidlo <0>.
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.
Keď sa zobrazí nasledujúca 
obrazovka, hlavný fotoaparát je 
pripravený. Prejdite na krok č. 7 
a nastavte podradené fotoaparáty.

7 Nastavte podradené fotoaparáty.
Po dokončení konfigurácie nastavení 
podradeného fotoaparátu podľa 
krokov č. 1 až 5 na predchádzajúcej 
strane vyberte možnosť [Slave/
Podradený].
Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.
Na zobrazenej obrazovke vyberte 
možnosť [OK].
Ak chcete nastaviť čas na viacerých 
podradených fotoaparátoch, 
vykonajte tieto kroky na všetkých 
podradených fotoaparátoch.
Na obrazovke LCD hlavného 
fotoaparátu sa zobrazí počet 
zistených podradených fotoaparátov.
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Synchronizácia času

8 Na hlavnom fotoaparáte vyberte 
možnosť [OK].

Skontrolujte počet podradených 
fotoaparátov a vyberte možnosť [OK].
Čas na podradených fotoaparátoch 
sa synchronizuje s časom hlavného 
fotoaparátu.

Výberom možnosti [OK] sa vrátite 
na obrazovku [WFT settings/
Nastavenia WFT].
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7
Ukončenie pripojenia
a opätovné pripojenie
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1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

3 Vyberte možnosť [Connection 
settings/Nastavenia pripojenia].

4 Vyberte možnosť [Disconnect/
Odpojiť].

Pripojenie sa ukončí.

Ukončenie pripojenia
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1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] 
a stlačte tlačidlo <0>.

2 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

3 Vyberte možnosť [Connection 
settings/Nastavenia pripojenia].

4 Vyberte možnosť [SET*/
MNOŽINA*].

Z uložených nastavení vyberte 
nastavenie, ku ktorému sa chcete 
pripojiť.

5 Vyberte možnosť [Connect/
Pripojiť].

Pripojenie sa znova vytvorí.
Ak sa nastavenia zmenili v cieľovom 
zariadení, nakonfigurujte ich znova, 
aby ste sa mohli pripojiť 
k fotoaparátu.

Opätovné pripojenie
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8
Kontrola a ovládanie
nastavení pripojenia
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Skontrolujte, zmeňte alebo odstráňte nastavenia pripojenia uložené vo 
fotoaparáte.

1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

3 Vyberte možnosť [Connection 
settings/Nastavenia pripojenia].

4 Vyberte možnosť [SET*/
MNOŽINA*].

Z uložených nastavení vyberte 
nastavenie, ktoré chcete 
skontrolovať.

Zobrazenie obrazovky nastavení pripojenia
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Zobrazenie obrazovky nastavení pripojenia

5 Skontrolujte alebo zmeňte 
nastavenia.

Vyberte požadovanú položku 
a stlačte tlačidlo <0>, potom 
skontrolujte alebo zmeňte nastavenia 
na zobrazenej obrazovke.

[Connect/Pripojiť] (str. 93)
Túto možnosť vyberte, ak chcete znova vytvoriť pripojenie. 
V dialógovom okne s potvrdením vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> vytvorte pripojenie.

[Connection wizard/Sprievodca pripojením]
Nastavte pripojenie pomocou sprievodcu pripojením. Pomocou 
zobrazených pokynov dokončite nastavenia pripojenia. Ak sú 
nastavenia už uložené, prepíšu sa.

[Change/Zmeniť] (str. 98)
Zmeňte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte.

[Save/load settings on card/Uložiť/načítať nastavenia na 
karte] (str. 102, 103)
Uložte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte na kartu alebo 
načítajte nastavenia uložené na karte do fotoaparátu.

[Delete settings/Odstrániť nastavenia]
Odstráňte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte. Výberom 
možnosti [OK] v dialógovom okne s potvrdením odstránite príslušné 
nastavenie.

[Confirm settings/Potvrdiť nastavenia]
Skontrolujte nastavenia pripojenia uložené vo fotoaparáte. Keď 
vyberiete možnosť [Confirm settings/Potvrdiť nastavenia], 
nastavenia sa zobrazia.
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Nastavenia, ktoré boli pôvodne nastavené pomocou sprievodcu 
pripojením, možno zmeniť. Môžete tiež upraviť nastavenia, ktoré 
nemožno nastaviť prostredníctvom sprievodcu pripojením, napríklad 
postup pri odoslaní obrázka s rovnakým názvom súboru, ako má 
existujúci súbor, na server FTP.

1 Vyberte možnosť [Change/
Zmeniť].

Na obrazovke [Connection settings/
Nastavenia pripojenia] zobrazenej 
v kroku č. 5 na strane 97 vyberte 
možnosť [Change/Zmeniť].

2 Vyberte položku, ktorú chcete 
zmeniť.

Vyberte požadovanú položku 
a stlačte tlačidlo <0>. Zobrazí 
sa obrazovka nastavenia.

[Settings name/Názov nastavení]
Môžete zadať názov nastavení. Vyberte položku [Settings name/
Názov nastavení] a zadajte znaky pomocou virtuálnej klávesnice 
(str. 29).

[TCP/IP]
Nakonfigurujte sieťové nastavenia, 
ako sú nastavenia adresy IP 
a zabezpečenia.

Zmena nastavení
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Zmena nastavení

[FTP server/Server FTP]
Táto položka sa zobrazí pre nastavenia 
umožňujúce pripojenie na server FTP. 
Nakonfigurujte nastavenia servera FTP.

Konfiguruje sa v položkách [TCP/IP] 9 [Security/Zabezpečenie].
Protokol IPsec predstavuje množinu štandardov pre šifrovanú 
komunikáciu prostredníctvom internetu. Poskytuje účinné 
zabezpečenie pre bezdrôtové aj káblové siete LAN. Ak chcete používať 
túto funkciu, musíte povoliť protokol IPsec v sieťových nastaveniach 
počítača. Pri použití protokolu IPsec pre prenosové zariadenie je 
podporovaný iba režim prenosu a používa sa šifrovanie 3DES alebo 
AES a overenie SHA-1. Adresa IP počítača určeného na komunikáciu 
s prenosovým zariadením musí byť zadaná v položke [Destination 
address/Cieľová adresa] na obrazovke nastavení.

Zabezpečenie protokolu IP (protokol IPsec)
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Zmena nastavení

Konfiguruje sa v položkách [FTP server/Server FTP] 9 [Directory 
structure/Adresárová štruktúra].
Výberom možnosti [Camera/Fotoaparát] sa v cieľovom koreňovom 
priečinku automaticky vytvorí štruktúra priečinkov určená na ukladanie 
obrázkov zhodná so štruktúrou priečinkov fotoaparátu (napríklad A/
DCIM/100EOS5D). Ak ste zmenou nastavenia [Target folder/Cieľový 
priečinok] vytvorili podpriečinok v koreňovom priečinku, v príslušnom 
priečinku sa automaticky vytvorí štruktúra priečinkov na ukladanie 
obrázkov, napríklad „A/DCIM/100EOS5D“.
Pri výbere možnosti [Default/Predvolené] sa na ukladanie obrázkov 
použije cieľový koreňový priečinok. Ak ste zmenou nastavenia [Target 
folder/Cieľový priečinok] vytvorili podpriečinok v koreňovom 
priečinku, obrázky sa uložia do príslušného podpriečinka.

Konfiguruje sa v položkách [FTP server/Server FTP] 9 [Overwrite 
same file/Prepísať rovnaký súbor].
Keď je položka [Overwrite same file/Prepísať rovnaký súbor] 
nastavená na možnosť [Disable/Zakázať]
Ak v cieľovom priečinku na serveri FTP už existuje súbor s rovnakým 
názvom, nový súbor sa uloží s príponou obsahujúcou znak 
podčiarknutia a číslo, napríklad IMG_0003_1.JPG.
Pri opakovanom odoslaní obrázkov v prípade predchádzajúceho 
neúspešného prenosu
Aj keď je prenosové zariadenie nakonfigurované tak, aby sa súbory 
s rovnakým názvom prepisovali, pri opakovanom odoslaní súboru 
obrázka, ktorého predchádzajúci prenos bol neúspešný, nemožno v 
niektorých prípadoch prepísať existujúci súbor. V takom prípade sa 
nový súbor uloží s príponou obsahujúcou znak podčiarknutia, písmeno 
a číslo, napríklad IMG_0003_a1.JPG.

Adresárová štruktúra cieľového priečinka

Prepísanie súborov s rovnakým názvom
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Zmena nastavení

Konfiguruje sa v položkách [FTP server/Server FTP] 9 [Passive 
mode/Pasívny režim].
Toto nastavenie povoľte v sieťových prostrediach chránených bránou 
firewall. Ak sa vyskytne chyba 41 („Cannot connect to FTP server 
(Nemožno sa pripojiť k serveru FTP)“), prístup na server FTP môže 
umožniť nastavenie pasívneho režimu na možnosť [Enable/Povoliť].

Pasívny režim
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Nastavenia pripojenia možno uložiť na kartu a použiť ich v iných 
fotoaparátoch. Okrem toho je možné nastavenia pripojenia nakonfigurované 
v iných fotoaparátoch použiť vo fotoaparáte, ktorý budete používať.

1 Vyberte položku [Save/load 
settings on card/Uložiť/načítať 
nastavenia na karte].

Na obrazovke [Connection settings/
Nastavenia pripojenia] zobrazenej 
v kroku č. 5 na strane 97 vyberte možnosť 
[Save/load settings on card/Uložiť/
načítať nastavenia na karte].

2 Vyberte položku [Save settings to 
card/Uložiť nastavenia na kartu].

3 Vyberte možnosť [OK].
Názov súboru určuje fotoaparát 
automaticky: WFTNPF, za ktorým 
nasleduje číslo (01 až 10) a prípona 
NIF. Podľa potreby môžete zmeniť 
názov príslušného súboru stlačením 
tlačidla [z].
Nastavenia sa uložia na kartu.
Nastavenia sa uložia ako súbor 
v oblasti pamäťovej karty, ktorá sa 
zobrazí pri otvorení karty 
(v koreňovom adresári).

Uloženie a načítanie nastavení

Uloženie nastavení

Z fotoaparátu možno na jednu kartu uložiť iba desať nastavení. Ak chcete 
uložiť viac ako desať nastavení, použite inú kartu.
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Uloženie a načítanie nastavení

1 Vyberte položku [Save/load settings on 
card/Uložiť/načítať nastavenia na karte].

Na obrazovke [Connection settings/
Nastavenia pripojenia] zobrazenej 
v kroku č. 5 na strane 97 vyberte možnosť 
[Save/load settings on card/Uložiť/
načítať nastavenia na karte].

2 Vyberte položku [Load settings 
from card/Načítať nastavenia 
z karty].

3 Vyberte súbor s nastaveniami.
Vyberte súbor s nastaveniami, ktorý 
zodpovedá vášmu sieťovému 
prostrediu.

4 Vyberte možnosť [OK].
Informácie zo súboru s nastaveniami 
sa načítajú do vybratého čísla 
nastavení.

Načítanie nastavení

Aj v prípade, ak na uloženie viac ako desiatich súborov s nastaveniami na jednu kartu 
použijete počítač alebo iné zariadenie, iba desať z nich sa zobrazí na obrazovke 
načítania nastavení fotoaparátu. Ak chcete načítať jedenásť alebo viac súborov 
s nastaveniami, najskôr načítajte najviac desať súborov s nastaveniami a potom 
načítajte zvyšné súbory z karty, na ktorej nie sú vopred načítané súbory s nastaveniami.
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Na obrazovke [Function settings/Nastavenia funkcií] môžete 
nakonfigurovať nastavenia prenosu FTP a servera WFT, nastaviť 
funkciu úspory energie a skontrolovať adresu MAC.

1 Vyberte položku [Communication 
settings/Nastavenia komunikácie].

Na karte [54] vyberte položku 
[Communication settings/
Nastavenia komunikácie] a stlačte 
tlačidlo <0>.

2 Vyberte možnosť [WFT settings/
Nastavenia WFT].

3 Vyberte možnosť [Function 
settings/Nastavenia funkcií].

Zobrazí sa obrazovka [Function 
settings/Nastavenia funkcií].

Obrazovka nastavenia funkcií

Zobrazenie obrazovky nastavení funkcií
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Obrazovka nastavenia funkcií

[WFT server settings/Nastavenia servera WFT]
Nakonfigurujte nastavenia servera WFT. 
Môžete nastaviť konto WFT a číslo portu.

Pokyny na nastavenie konta WFT 
nájdete na strane 56.
Upozorňujeme, že za bežných 
okolností nie je potrebné meniť číslo 
portu (80).

[Power saving/Úspora energie]
Prenos FTP
Keď je nastavená možnosť [Enable/Povoliť] a ak sa počas určitého 
času neprenesie žiaden obrázok, prenosové zariadenie sa odhlási 
od servera FTP a preruší pripojenie k sieti LAN. Keď bude 
prenosové zariadenie pripravené na prenos obrázkov, pripojenie sa 
automaticky znova vytvorí.
EOS Utility/server WFT
Ak sa počas určitého času nenadviaže komunikácia, rýchlosť 
prenosu sa zníži, aby sa šetrila energia. Funkcia na úsporu energie 
sa zapne bez ohľadu na nastavenie.
Prepojené snímanie
Funkcia úspory energie sa zakáže bez ohľadu na nastavenie.

[MAC address/Adresa MAC]
Môžete skontrolovať adresu MAC prenosového zariadenia.
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9
Poradca pri riešení problémov

Pri používaní prenosového zariadenia s určitými typmi počítačov sa môže 
výrazne znížiť rýchlosť prenosu v režime ad hoc. Ďalšie informácie získate od 
vášho predajcu alebo v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti Canon.
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Ak sa na obrazovke LCD fotoaparátu zobrazia chybové správy 
prenosového zariadenia, pozrite si postup na odstránenie príčiny chyby 
na základe príkladov v tejto časti. Keď sa vyskytne chyba, svetelný 
indikátor siete <LAN> na prenosovom zariadení bude blikať a na paneli 
LCD sa zobrazí číslo kódu chyby. Podrobnosti o chybe možno 
skontrolovať aj v ponuke v časti [WFT settings/Nastavenia WFT] 9 
[Error description/Popis chyby].

Kliknutím na číslo kódu chyby v nasledujúcej tabuľke prejdete na 
príslušnú stranu.

Pri zobrazení nasledujúcej chyby
Keď sa na paneli LCD prenosového 
zariadenia zobrazí chyba „ERROR 01“, 
znovu pevne pripojte prenosové 
zariadenie k fotoaparátu pomocou 
prepojovacieho kábla.

* Táto chyba sa nezobrazí na obrazovke LCD fotoaparátu.
* Táto chyba sa tiež zobrazí, keď sa prenosové zariadenie pripojí k fotoaparátu, 

ktorý nie je kompatibilný s prenosovým zariadením.

Postupy pre chybové hlásenia

11 (str. 109) 12 (str. 109)
21 (str. 110) 22 (str. 111) 23 (str. 112) 24 (str. 112)
41 (str. 114) 42 (str. 116) 43 (str. 116) 44 (str. 116) 45 (str. 117)
46 (str. 118) 47 (str. 118)
61 (str. 119) 62 (str. 119) 63 (str. 120) 64 (str. 120) 65 (str. 121)
66 (str. 121) 67 (str. 122) 68 (str. 122) 69 (str. 122)
71 (str. 123) 72 (str. 123) 73 (str. 123)
81 (str. 123) 82 (str. 124)
91 (str. 124)
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Postupy pre chybové hlásenia

Ak sa zobrazuje správa [Waiting to retry transfer…/Čaká sa 
na opakovanie prenosu…]

Ak po snímaní zlyhá prenos obrázkov 
cez FTP, zobrazí sa obrazovka vľavo. Na 
paneli LCD prenosového zariadenia sa 
zobrazí aj číslo kódu chyby a svetelný 
indikátor siete <LAN> bude blikať 
načerveno. Skontrolujte číslo kódu chyby 
a odstráňte jej príčinu.

Po odstránení príčiny chyby sa automaticky prenesú obrázky, ktorých 
prenos predtým zlyhal.
Upozorňujeme, že ak zrušíte prenos obrázkov alebo vypnete 
fotoaparát, nevykoná sa automatické opakovanie prenosu. Preneste 
obrázky podľa krokov na strane 44.

V prípade použitia možnosti [EOSUtility]: Je nástroj EOS 
Utility spustený?
Spustite nástroj EOS Utility a znova vytvorte pripojenie (str. 52).
Je prenosové zariadenie a prístupový bod nastavený na 
používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?
K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na 
možnosť [Open system/Otvorený systém] a šifrovacie kľúče sa 
nezhodujú. 
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto 
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je v prenosovom 
zariadení zadaný správny šifrovací kľúč na overenie (str. 28).

Je cieľové zariadenie a prístupový bod zapnutý?
Zapnite cieľové zariadenie a prístupový bod a chvíľu počkajte. Ak 
stále nemožno vytvoriť pripojenie, zopakujte postupy na vytvorenie 
pripojenia.

11: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)

12: Connection target not found (Cieľ pripojenia sa nenašiel)
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Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať v prenosovom zariadení
V prenosovom zariadení je adresa IP nastavená na možnosť [Auto 
setting/Automatické nastavenie]. Je toto nastavenie správne?
Ak sa nepoužíva server DHCP, nastavte v prenosovom zariadení 
adresu IP na možnosť [Manual setting/Manuálne nastavenie] 
(str. 132) a potom nakonfigurujte nastavenia.

Čo je potrebné skontrolovať na serveri DHCP
Je zapnuté napájanie servera DHCP?
Zapnite server DHCP.
Je k dispozícii dostatok adries na priradenie serverom DHCP?
Zvýšte počet adries priradených serverom DHCP.
Odstráňte zo siete zariadenia s adresami priradenými serverom 
DHCP, aby sa znížil počet používaných adries.
Pracuje server DHCP správne?
Skontrolujte nastavenia servera DHCP a overte, či pracuje 
správne ako server DHCP.
Spýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DHCP.

Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
Obsahuje sieť smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré 
slúži ako brána?
V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány 
a zadajte ju do prenosového zariadenia (str. 128, 132).
Skontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých 
sieťových zariadeniach vrátane prenosového zariadenia.

21: No address assigned by DHCP server 
(Server DHCP nepriradil žiadnu adresu)

Postupy pre chybové hlásenia 21 – 24
Nasledujúce body skontrolujte aj pri riešení problémov 21 – 24.
Je prenosové zariadenie a prístupový bod nastavený na používanie 
rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?

K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na možnosť 
[Open system/Otvorený systém] a šifrovacie kľúče sa nezhodujú. 
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto 
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je v prenosovom 
zariadení zadaný správny šifrovací kľúč na overenie (str. 28).
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Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať v prenosovom zariadení
V prenosovom zariadení je adresa DNS nastavená na 
možnosť [Manual setting/Manuálne nastavenie]. Je toto 
nastavenie správne?
Ak sa nepoužíva server DNS, nakonfigurujte nastavenie adresy 
DNS prenosového zariadenia na možnosť [Disable/Zakázať] 
(str. 132).
Zodpovedá adresa IP servera DNS v prenosovom zariadení 
skutočnej adrese servera?
V prenosovom zariadení nastavte adresu IP, ktorá zodpovedá 
adrese používaného servera DNS (str. 128, 132).

Čo je potrebné skontrolovať na serveri DNS
Je zapnuté napájanie servera DNS?
Zapnite server DNS.
Sú nastavenia servera DNS pre adresy IP a zodpovedajúce 
názvy správne?
Na serveri DNS skontrolujte, či sú adresy IP a zodpovedajúce 
názvy zadané správne.
Pracuje server DNS správne?
Skontrolujte nastavenia servera DNS a overte, či server pracuje 
správne ako server DNS.
Spýtajte sa svojho správcu siete, či možno používať server DNS.

Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
Obsahuje sieť smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré 
slúži ako brána?
V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány 
a zadajte ju do prenosového zariadenia (str. 128, 132).
Skontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých 
sieťových zariadeniach vrátane prenosového zariadenia.

22: No response from DNS server (Server DNS 
nereaguje)
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Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať v prenosovom zariadení
Používa nejaké iné zariadenie v sieti prenosového zariadenia 
rovnakú adresu IP ako prenosové zariadenie?
Zmeňte adresu IP prenosového zariadenia tak, aby sa 
nezhodovala s adresou iného zariadenia v sieti. Prípadne môžete 
zmeniť adresu IP zariadenia, ktoré používa duplicitnú adresu.
Ak je adresa IP prenosového zariadenia  nastavená na možnosť 
[Manual setting/Manuálne nastavenie] v sieťových prostrediach 
so serverom DHCP, zmeňte toto nastavenie na možnosť [Auto 
setting/Automatické nastavenie] (str. 30).

Čo je potrebné skontrolovať v prenosovom zariadení
Pre nastavenie servera proxy prenosového zariadenia je 
vybratá možnosť [Enable/Povoliť]. Je toto nastavenie 
správne?
Ak sa nepoužíva server proxy, vyberte pre nastavenie servera 
proxy možnosť [Disable/Zakázať] (str. 35).
Zodpovedajú nastavenia prenosového zariadenia [Address 
setting/Nastavenie adresy] a [Port No./Číslo portu] 
nastaveniam servera proxy?
Nakonfigurujte adresu a číslo portu servera proxy prenosového 
zariadenia tak, aby zodpovedali nastaveniam servera proxy 
(str. 35).
Sú nastavenia servera proxy prenosového zariadenia správne 
zadané na serveri DNS?
Skontrolujte, či je položka [Address/Adresa] servera proxy 
správne zadaná na serveri DNS.

23: Device with same IP address exists on selected 
network (Vo zvolenej sieti už existuje zariadenie 
s rovnakou adresou IP)

24: No response from proxy server (Server proxy 
nereaguje)
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Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať na serveri proxy
Je zapnuté napájanie servera proxy?
Zapnite server proxy.
Pracuje server proxy správne?
Skontrolujte nastavenia servera proxy a overte, či pracuje správne 
ako server proxy.
V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu a číslo portu 
servera proxy a zadajte ich do prenosového zariadenia.

Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
Obsahuje sieť smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré 
slúži ako brána?
V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány 
a zadajte ju do prenosového zariadenia.
Skontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých 
sieťových zariadeniach vrátane prenosového zariadenia.



114

Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať v prenosovom zariadení
Zodpovedá adresa IP servera FTP v prenosovom zariadení 
skutočnej adrese servera?
Nastavte adresu IP v prenosovom zariadení tak, aby sa zhodovala 
so skutočnou adresou servera FTP (str. 34).
Je prenosové zariadenie a prístupový bod nastavený na 
používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?
K tejto chybe dochádza, keď je spôsob overenia nastavený na 
možnosť [Open system/Otvorený systém] a šifrovacie kľúče sa 
nezhodujú. 
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto 
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je v prenosovom 
zariadení zadaný správny šifrovací kľúč na overenie (str. 28).
Zodpovedá nastavenie [Port number setting/Nastavenie čísla 
portu] pre server FTP v prenosovom zariadení skutočnému 
číslu portu servera FTP?
Nastavte rovnaké číslo portu (zvyčajne 21) v prenosovom 
zariadení a na serveri FTP. Nastavte číslo portu v prenosovom 
zariadení tak, aby zodpovedalo skutočnému číslu portu servera 
FTP (str. 35).
Sú nastavenia servera FTP prenosového zariadenia správne 
zadané na serveri DNS?
Skontrolujte, či je položka [Server name/Názov servera] servera 
FTP správne zadaná na serveri DNS. Skontrolujte, či je položka 
[Server name/Názov servera] servera FTP správne zadaná 
v prenosovom zariadení (str. 34).

41: Cannot connect to FTP server (Nemožno sa pripojiť k 
serveru FTP)
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Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať na serveri FTP
Pracuje server FTP správne?
Nakonfigurujte počítač tak, aby správne pracoval ako server FTP.
V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu a číslo portu 
servera FTP a zadajte ich do prenosového zariadenia.
Je zapnuté napájanie servera FTP?
Zapnite server FTP. Server sa mohol vypnúť kvôli režimu úspory 
energie.
Zodpovedá nastavenie adresy IP servera FTP (v položke 
[Address/Adresa]) v prenosovom zariadení skutočnej adrese 
servera?
Nastavte adresu IP v prenosovom zariadení tak, aby sa zhodovala 
so skutočnou adresou servera FTP (str. 34).
Je zapnutá brána firewall alebo iný bezpečnostný softvér?
Niektoré typy bezpečnostného softvéru používajú bránu firewall na 
obmedzenie prístupu na server FTP. Zmeňte nastavenia brány 
firewall tak, aby bol povolený prístup na server FTP.
Prístup na server FTP môže umožniť nastavenie položky [Passive 
mode/Pasívny režim] na možnosť [Enable/Povoliť] 
v prenosovom zariadení (str. 101).
Pripájate sa na server FTP prostredníctvom širokopásmového 
smerovača?
Niektoré širokopásmové smerovače používajú bránu firewall na 
obmedzenie prístupu na server FTP. Zmeňte nastavenia brány 
firewall tak, aby bol povolený prístup na server FTP.
Prístup na server FTP môže umožniť nastavenie položky [Passive 
mode/Pasívny režim] na možnosť [Enable/Povoliť] 
v prenosovom zariadení (str. 101).
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Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať v rámci celej siete
Obsahuje sieť smerovač alebo podobné zariadenie, ktoré 
slúži ako brána?
V prípade potreby požiadajte správcu siete o adresu sieťovej brány 
a zadajte ju do prenosového zariadenia (str. 128, 132).
Skontrolujte, či je adresa brány správne zadaná na všetkých 
sieťových zariadeniach vrátane prenosového zariadenia.

Čo je potrebné skontrolovať na serveri FTP
Je server FTP nakonfigurovaný na obmedzenie prístupu len 
pre niektoré adresy IP?
Skontrolujte adresu IP prenosového zariadenia v časti [Confirm 
settings/Potvrdiť nastavenia] (str. 97) a potom zmeňte 
nastavenia servera FTP.

Čo je potrebné skontrolovať na serveri FTP
Bol prekročený maximálnych počet pripojení na server FTP?
Odpojte niektoré sieťové zariadenia od servera FTP alebo zvýšte 
maximálny počet pripojení v nastaveniach servera FTP.

Táto chyba sa vyskytne, ak sa prenosové zariadenie nemôže z 
určitého dôvodu odpojiť od servera FTP.
Vypnite server FTP a fotoaparát a potom ich znova zapnite.

42: FTP server rejected connection (Server FTP 
odmietol pripojenie)

43: Cannot connect to FTP server. Error code received 
from server. (Nemožno sa prihlásiť k serveru FTP. 
Zo servera bol prijatý chybový kód.)

44: Cannot disconnect FTP server. Error code received 
from server. (Nemožno sa prihlásiť k serveru FTP. 
Zo servera bol prijatý chybový kód.)
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Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať v prenosovom zariadení
Je v prenosovom zariadení správne zadaná položka [Login 
name/Prihlasovacie meno]?
Skontrolujte prihlasovacie meno pre prístup na server FTP. 
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto 
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je v prenosovom 
zariadení zadané správne prihlasovacie meno (str. 35).
Je v prenosovom zariadení správne zadaná položka [Login 
password/Prihlasovacie heslo]?
Ak je na serveri FTP nastavené prihlasovacie heslo, skontrolujte 
zhodu veľkých a malých písmen hesla v prenosovom zariadení 
(str. 35).

Čo je potrebné skontrolovať na serveri FTP
Umožňujú práva používateľa pre server FTP čítanie, zápis a 
prístup k protokolom?
Nakonfigurujte práva používateľa pre server FTP tak, aby 
umožňovali čítanie, zápis a prístup k protokolom.
Je priečinok určený ako cieľové miesto prenosu na serveri 
FTP pomenovaný pomocou znakov ASCII?
V názve priečinka vždy používajte znaky ASCII.

45: Cannot login to FTP server. Error code received 
from server. (Nemožno sa prihlásiť k serveru FTP. 
Zo servera bol prijatý chybový kód.)
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Postupy pre chybové hlásenia

Čo je potrebné skontrolovať na serveri FTP
Pripojenie bolo ukončené serverom FTP.
Reštartujte server FTP.
Umožňujú práva používateľa pre server FTP čítanie, zápis a 
prístup k protokolom?
Nakonfigurujte práva používateľa pre server FTP tak, aby 
umožňovali čítanie, zápis a prístup k protokolom.
Umožňujú práva používateľa prístup do cieľového priečinka 
na serveri FTP?
Nakonfigurujte práva používateľa na prístup do cieľového 
priečinka na serveri FTP tak, aby bolo možné ukladanie obrázkov 
z prenosového zariadenia.
Je zapnuté napájanie servera FTP?
Zapnite server FTP. Server sa mohol vypnúť kvôli režimu úspory 
energie.
Je pevný disk servera FTP zaplnený?
Zväčšite voľné miesto na pevnom disku.

Táto chyba sa vyskytne, ak prenosové zariadenie z nejakého 
dôvodu neprijme potvrdenie zo servera FTP o dokončení 
prenosu súborov obrázkov.
Vypnite server FTP a fotoaparát, znova ich zapnite a znova 
preneste obrázky.

46: For the data session, error code received from FTP 
server (Prijatý chybový kód zo servera FTP pre 
dátovú reláciu)

47: Image file transfer completion not confirmed by 
FTP server (Server FTP nepotvrdil dokončenie 
prenosu súborov obrázkov)
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Postupy pre chybové hlásenia

Nachádzajú sa medzi prenosovým zariadením a anténou 
prístupového bodu prekážky?
Presuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou 
a prenosovým zariadením neboli žiadne prekážky.

Čo je potrebné skontrolovať v prenosovom zariadení
Zhoduje sa nastavenie identifikátora SSID v prenosovom 
zariadení s nastavením v prístupovom bode?
Skontrolujte identifikátor SSID v prístupovom bode a nastavte 
rovnaký identifikátor SSID v prenosovom zariadení (str. 27).

Čo je potrebné skontrolovať v prístupovom bode
Je prístupový bod zapnutý?
Zapnite napájanie prístupového bodu.
Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, 
ktorú používa prenosové zariadenie, zaregistrovaná 
v prístupovom bode?
Zaregistrujte adresu MAC (str. 105), ktorú používa prenosové 
zariadenie, v prístupovom bode.

Čo je potrebné skontrolovať v prenosovom zariadení
Je prenosové zariadenie nakonfigurované na komunikáciu 
v režime infraštruktúry?
Nakonfigurujte prenosové zariadenie na komunikáciu v režime ad 
hoc.

Čo je potrebné skontrolovať v prístupovom bode
Nachádza sa v blízkosti prístupový bod na komunikáciu 
v režime ad hoc?
Nastavte prístupový bod na komunikáciu v režime ad hoc 
v blízkosti prenosového zariadenia.

61: Selected SSID wireless LAN network not found 
(Bezdrôtová sieť LAN so zvoleným identifikátorom 
SSID sa nenašla)

62: No response from wireless LAN terminal (Žiadna 
odpoveď z koncového zariadenia bezdrôtovej siete LAN)
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Postupy pre chybové hlásenia

Je prenosové zariadenie a prístupový bod nastavený na 
používanie rovnakého spôsobu overenia?
Prenosové zariadenie podporuje nasledujúce možnosti overenia: 
[Open system/Otvorený systém], [Shared key/Zdieľaný kľúč] 
a [WPA/WPA2-PSK] (str. 23).
Je prenosové zariadenie a prístupový bod nastavený na 
používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto 
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či je v prenosovom 
zariadení zadaný správny šifrovací kľúč na overenie (str. 28).
Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, 
ktorú používa prenosové zariadenie, zaregistrovaná 
v prístupovom bode?
Zaregistrujte adresu MAC (str. 105) prenosového zariadenia 
v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať na 
obrazovke [Function settings/Nastavenia funkcií] (str. 104).

Je prenosové zariadenie a prístupový bod nastavený na 
používanie rovnakého spôsobu šifrovania?
Prenosové zariadenie podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: 
WEP, TKIP a AES (str. 23).
Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, 
ktorú používa prenosové zariadenie, zaregistrovaná 
v prístupovom bode?
Zaregistrujte adresu MAC (str. 105), ktorú používa prenosové 
zariadenie, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať 
na obrazovke [Function settings/Nastavenia funkcií] (str. 104).

63: Wireless LAN authentication failed (Chyba 
overenia bezdrôtovej siete LAN)

64: Cannot connect to wireless LAN terminal 
(Nemožno sa pripojiť ku koncovému zariadeniu 
bezdrôtovej siete LAN)
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Postupy pre chybové hlásenia

Nachádzajú sa medzi prenosovým zariadením a anténou 
prístupového bodu prekážky?
Presuňte anténu prístupového bodu tak, aby medzi ňou 
a prenosovým zariadením neboli žiadne prekážky.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN sa z nejakého dôvodu 
prerušilo a pripojenie nemožno obnoviť.
Môže to byť spôsobené niektorým z nasledujúcich dôvodov: 
nadmerné množstvo prístupov k prístupovému bodu z iných 
koncových zariadení, používanie mikrovlnnej rúry alebo iného 
podobného zariadenia v blízkosti prístupového bodu (rušenie 
signálu IEEE 802.11n/g/b (pásmo 2,4 GHz)), prípadne vplyv dažďa 
alebo vysokej vlhkosti.

Je prenosové zariadenie a prístupový bod nastavený na 
používanie rovnakého šifrovacieho kľúča na overenie?
V nastavení sa rozlišujú veľké a malé písmená, skontrolujte preto 
písanie veľkých a malých písmen. Skontrolujte, či ste 
v prenosovom zariadení a prístupovom bode zadali správny 
šifrovací kľúč na overenie (str. 28). 
Upozorňujeme, že ak je pre spôsob overovania vybratá možnosť 
[Open system/Otvorený systém], zobrazí sa chyba 41 („Cannot 
connect to FTP server (Nemožno sa pripojiť k serveru FTP)“).

65: Wireless LAN connection lost (Výpadok pripojenia 
k bezdrôtovej sieti LAN)

66: Incorrect wireless LAN encryption key (Nesprávny 
šifrovací kľúč bezdrôtovej siete LAN)
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Postupy pre chybové hlásenia

Je prenosové zariadenie a prístupový bod nastavený na 
používanie rovnakého spôsobu šifrovania?
Prenosové zariadenie podporuje nasledujúce spôsoby šifrovania: 
WEP, TKIP a AES (str. 23).
Ak je aktívne filtrovanie podľa adries MAC, je adresa MAC, 
ktorú používa prenosové zariadenie, zaregistrovaná 
v prístupovom bode?
Zaregistrujte adresu MAC (str. 105), ktorú používa prenosové 
zariadenie, v prístupovom bode. Adresu MAC môžete skontrolovať 
na obrazovke [Function settings/Nastavenia funkcií] (str. 104).

Podržali ste tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected Setup) na 
prístupovom bode stlačené dostatočne dlho?
Podržte tlačidlo WPS stlačené tak dlho, ako sa uvádza v návode 
na používanie prístupového bodu.
Pokúšate sa vytvoriť pripojenie v blízkosti prístupového bodu?
Pokúste sa vytvoriť pripojenie, keď sú obe zariadenia v dosahu.

Prebieha pripojenie iných prístupových bodov v režime 
pripojenia stlačením tlačidla (režim PBC) funkcie Wi-Fi 
Protected Setup (WPS).
Skôr ako sa pokúsite vytvoriť pripojenie alebo vytvoriť pripojenie 
v režime pripojenia prostredníctvom kódu PIN (režim PIN), chvíľu 
počkajte (str. 25).

67: Incorrect wireless LAN encryption method 
(Nesprávny spôsob šifrovania bezdrôtovej siete LAN)

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry 
from the beginning. (Nemožno sa pripojiť ku 
koncovému zariadeniu bezdrôtovej siete LAN. 
Skúste to znova od začiatku.)

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. 
Cannot connect. Retry from the beginning. 
(Nemožno sa pripojiť ku koncovému zariadeniu 
bezdrôtovej siete LAN. Skúste to znova od začiatku.)
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Postupy pre chybové hlásenia

Vykonávate správny postup na vytvorenie pripojenia 
podradených fotoaparátov?
Ovládajte podradené fotoaparáty podľa správnych pokynov (str. 72, 73).
Sú podradené fotoaparáty príliš ďaleko od hlavného fotoaparátu?
Premiestnite podradené fotoaparáty bližšie k hlavnému fotoaparátu.

Vykonávate správny postup na vytvorenie pripojenia 
hlavného fotoaparátu?
Ovládajte hlavný fotoaparát podľa správnych pokynov (str. 74, 75).
Je hlavný fotoaparát príliš ďaleko od podradených fotoaparátov?
Premiestnite hlavný fotoaparát bližšie k podradeným fotoaparátom.

Dodržiavate správny postup pripojenia hlavného fotoaparátu 
k podradeným fotoaparátom?
Ovládajte hlavný a podradené fotoaparáty podľa správnych 
pokynov (str. 87 – 89).
Je hlavný fotoaparát príliš ďaleko od podradených fotoaparátov?
Premiestnite hlavný fotoaparát a podradené fotoaparáty bližšie k sebe.

Je kábel LAN správne pripojený?
Opätovne zapojte kábel LAN medzi prenosovým zariadením a serverom. Keďže 
sa kábel mohol poškodiť, skúste na prepojenie zariadení použiť iný kábel.
Je rozbočovač alebo smerovač zapnutý?
Zapnite rozbočovač alebo smerovač.
Je server zapnutý?
Zapnite server. Server sa mohol vypnúť kvôli režimu úspory energie.

71: Cannot connect to slave camera (Nemožno sa 
pripojiť k podradenému fotoaparátu)

72: Cannot connect to the master camera (Nemožno sa 
pripojiť k hlavnému fotoaparátu)

73: Could not synchronize the time (Nepodarilo sa 
synchronizovať čas)

81: Wired LAN connection lost (Výpadok pripojenia ku 
káblovej sieti LAN)
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Postupy pre chybové hlásenia

Je prenosové zariadenie správne pripevnené?
Skontrolujte, či je prenosové zariadenie správne pripojené 
k fotoaparátu (str. 15).

Vyskytol sa iný problém ako číslo kódu chyby 11 až 82.
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.

82: Wireless File Transmitter not connected (Zariadenie 
na bezdrôtový prenos súborov nie je pripojené)

91: Other error (Iná chyba)
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Ak sa znižuje rýchlosť prenosu, prerušuje sa pripojenie, obrázky sa 
nezobrazujú zreteľne alebo dochádza k iným problémom pri používaní 
bezdrôtových funkcií, skúste vykonať nasledujúce činnosti na nápravu.

Pri používaní prenosového zariadenia v interiéri nainštalujte 
zariadenie v rovnakej miestnosti, v ktorej snímate.
Zariadenie nainštalujte tak, aby sa medzi zariadením 
a prenosovým zariadením nenachádzali osoby ani predmety.

Ak rýchlosť prenosu v bezdrôtovej sieti LAN klesá v dôsledku vplyvu 
nasledujúcich elektronických zariadení, prestaňte ich používať alebo sa 
od zariadení presuňte ďalej, aby bolo možné prenášať komunikáciu. 
Okrem toho môže problém vyriešiť prepnutie na káblovú sieť LAN.

Keď prenosové zariadenie komunikuje prostredníctvom 
bezdrôtovej siete LAN pomocou signálu IEEE 802.11b/g/n 
využívajúc rádiové vlny v 2,4 GHz pásme, môže rýchlosť prenosu 
prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN klesnúť, ak sa v blízkosti 
nachádzajú zariadenia Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové 
telefóny, mikrofóny, smartfóny alebo podobné zariadenia 
využívajúce rovnaké frekvenčné pásmo.

Informácie k bezdrôtovej funkcii

Miesto inštalácie prístupového bodu a antény

Elektronické zariadenia v blízkosti
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Informácie k bezdrôtovej funkcii

Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených viacero 
fotoaparátov s pripevneným zariadením na bezdrôtový prenos, 
skontrolujte, či sa adresy IP jednotlivých fotoaparátov líšia.
Keď je k jednému prístupovému bodu pripojených viacero 
fotoaparátov s pripevneným zariadením na bezdrôtový prenos, 
rýchlosť prenosu sa zníži.
Ak používate viac prístupových bodov využívajúcich signál IEEE 
802.11n/g/b (pásmo 2,4 GHz), nechajte medzi jednotlivými kanálmi 
bezdrôtovej siete LAN odstup štyroch kanálov, aby sa znížilo 
rušenie rádiových vĺn. Použite napríklad kanály 1, 6 a 11, kanály 2, 
7 a 12 alebo kanály 3, 8 a 13. 
Keď je možné použiť štandard IEEE 802.11n/a (v pásme 5 GHz), 
prepnite pripojenie na štandard IEEE 802.11n/a (v pásme 5 GHz) 
a vyberte iný kanál.

Poznámky o používaní viacerých zariadení na bezdrôtový prenos
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Ak nastavenia zabezpečenia neboli správne nastavené, môžu sa 
vyskytnúť nasledujúce problémy.

Sledovanie prenosu
Tretie strany so zlomyseľnými úmyslami môžu sledovať prenosy 
bezdrôtovej siete LAN a pokúsiť sa získať údaje, ktoré odosielate.
Neoprávnený prístup do siete
Tretie strany so zlomyseľnými úmyslami môžu získať neoprávnený 
prístup do siete, ktorú používate, aby mohli ukradnúť, zmeniť alebo 
zničiť informácie. Okrem toho sa môžete stať obeťou iných typov 
neoprávneného prístupu, ako je predstieranie totožnosti (keď 
niekto preberie niečiu totožnosť, aby získal prístup. 
k neoprávneným informáciám) alebo útoky typu springboard (keď 
niekto získa neoprávnený prístup do vašej siete a využije to ako 
„odrazový mostík“ na zakrytie svojich stôp pri prieniku do iných 
systémov).

Odporúča sa dôkladne zabezpečiť svoju sieť v záujme predchádzania 
podobným problémom.

Zabezpečenie
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Windows
Otvorte [Príkazový riadok] systému Windows, zadajte text ipconfig/
all a stlačte kláves <Enter>.
Zobrazí sa adresa IP priradená počítaču, ako aj maska podsiete, 
brána a informácie o serveri DNS.

Mac OS
V systéme Mac OS X otvorte aplikáciu [Terminál], zadajte príkaz 
ifconfig -a a stlačte kláves <Return>. Adresa IP priradená počítaču 
sa zobrazí v položke [en0] v časti [inet] vo formáte „***.***.***.***“.
* Informácie o aplikácii [Terminál] nájdete v pomocníkovi systému Mac OS X.

Aby ste sa vyhli používaniu rovnakej adresy IP pre počítač aj iné 
zariadenia v sieti, počas konfigurácie adresy IP priradenej 
k fotoaparátu, ktorá je opísaná na strane 132, zmeňte posledné 
číslo adresy IP.

Kontrola sieťových nastavení

Príklad: 192.168.1.10
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10
Referencie
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Pri vytváraní titulkov a ich zaznamenaní do fotoaparátu postupujte 
podľa týchto krokov, ktoré už boli predstavené v časti „Prenos obrázkov 
s titulkami“ (str. 48). Pri vytváraní titulkov a ich zaznamenaní použite 
počítač, na ktorom je nainštalovaný nástroj EOS Utility.
Ak chcete povoliť používanie nástroja EOS Utility prostredníctvom 
siete LAN, pozrite si časť „Diaľkové ovládanie pomocou nástroja 
EOS Utility“ na strane 51.

1 Spustite nástroj EOS Utility 
a vyberte možnosť [Camera 
settings/Nastavenia fotoaparátu].

Zobrazí sa obrazovka nastavení 
fotoaparátu.

2 Vyberte možnosť [WFT Captions/
Titulky zariadenia WFT].

Zobrazí sa obrazovka na tvorbu 
titulkov.

Vytváranie a záznam titulkov
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Vytváranie a záznam titulkov

3 Zadajte titulok alebo titulky.
Zadajte najviac 31 znakov (vo 
formáte ASCII).
Ak chcete načítať údaje titulkov 
uložené vo fotoaparáte, vyberte 
možnosť [Load settings/Načítať 
nastavenia].

4 Zaznamenajte titulky do 
fotoaparátu.

Výberom možnosti [Apply to 
camera/Použiť vo fotoaparáte] 
zaznamenáte nové titulky do 
fotoaparátu.
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Manuálne nastavte adresu IP. Zobrazené položky sa budú líšiť 
v závislosti od spôsobu komunikácie.

1 Vyberte položku [Manual setting/
Manuálne nastavenie].

Vyberte možnosť [OK] a stlačením 
tlačidla <0> prejdite na nasledujúcu 
obrazovku.

2 Vyberte položku, ktorú chcete 
nastaviť.

Vyberte položku a stlačte tlačidlo 
<0>. Zobrazí sa obrazovka na 
zadávanie čísel.
Ak chcete používať bránu, adresu DNS alebo 
protokol IPsec, vyberte možnosť [Enable/
Povoliť], vyberte položku [Address/
Adresa] a stlačte tlačidlo <0>.

3 Zadajte požadované hodnoty.
Otáčaním voliča <6> posúvate 
polohu zadávania v hornej oblasti 
a otáčaním voliča <5> vyberiete 
požadované číslo. Stlačením tlačidla 
<0> zadáte vybraté číslo.
Ak chcete nastaviť zadané hodnoty 
a vrátiť sa na obrazovku v kroku č. 2, 
stlačte tlačidlo <M>.

Manuálne nastavenie adresy IP
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Manuálne nastavenie adresy IP

4 Vyberte možnosť [OK].
Po dokončení nastavenia potrebných 
položiek vyberte možnosť [OK] 
a stlačte tlačidlo <0>.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie 
spôsobu komunikácie.
Ak nepoznáte položky, ktoré treba 
zadať, pozrite si časť „Kontrola 
sieťových nastavení“ (str. 128) alebo 
sa obráťte na svojho správcu siete 
alebo inú osobu, ktorá má dostatočné 
informácie o vašej sieti.
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Pripojením voliteľnej konzoly na príslušenstvo AB-E1 budete môcť 
súčasne používať prenosové zariadenie a držadlo s batériami. 
Podľa znázornenia pripojte prenosové zariadenie a fotoaparát ku 
konzole.

Používanie konzoly (predáva sa osobitne)

Závit pre statív
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9Typ
Typ: Príslušenstvo na prenos obrázkov prostredníctvom 

káblového pripojenia aj bezdrôtovej siete LAN (IEEE 
802.11a/b/g/n), kompatibilné s protokolom IPsec a 
s rozhraním Bluetooth na pripojenie zariadení GPS
* Pripojenie rozhrania Bluetooth nie je podporované 

vo fotoaparáte EOS 5D Mark IV.

9Bezdrôtová sieť LAN
Podpora štandardov: IEEE 802.11a

IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n

Prenosová metóda: Modulácia DS-SS (IEEE 802.11b)
Modulácia OFDM (IEEE 802.11a/g/n)

Prenosový dosah: Pribl. 150 m
* Bez prekážok medzi anténou vysielača a prijímača 

a bez rušenia rádiových vĺn 
* S veľkou a výkonnou anténou pripojenou k 

prístupovému bodu bezdrôtovej siete LAN
Prenosová frekvencia (stredná frekvencia):

Technické parametre

Verzia Frekvencia Kanály

WFT-E7A 
(Ver.2)

2412 – 2462 MHz 1 – 11
5180 – 5320 MHz 36 – 64
5745 – 5825 MHz 149 – 165

WFT-E7B 
(Ver.2)

2412 – 2472 MHz 1 – 13
5180 – 5320 MHz 36 – 64
5500 – 5700 MHz 100 – 140

WFT-E7C 
(Ver.2)

2412 – 2472 MHz 1 – 13
5745 – 5805 MHz 149 – 161

WFT-E7D 
(Ver.2)

2412 – 2462 MHz 1 – 11
5280 – 5320 MHz 56 – 64
5500 – 5700 MHz 100 – 140

WFT-E7E 
(Ver.2)

2412 – 2472 MHz 1 – 13
5180 – 5320 MHz 36 – 64
5500 – 5700 MHz 100 – 140
5745 – 5825 MHz 149 – 165
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Technické parametre

Spôsob pripojenia: Režim infraštruktúry alebo režim ad hoc
* Podpora funkcie Wi-Fi Protected Setup

Zabezpečenie: Spôsob overovania: otvorený systém, zdieľaný kľúč, 
WPA/WPA2-PSK
Šifrovanie: WEP, TKIP a AES

9Káblová sieť LAN
Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX a 1000BASE-T

9Funkcie siete LAN
Prenos FTP: Automatický prenos

Výber a prenos obrázkov
Prenos stlačením tlačidla SET (Nastaviť)
Prenos s titulkami
* Podpora režimu FTPS

EOS Utility: Funkcie diaľkového ovládania nástroja EOS Utility 
prostredníctvom bezdrôtovej a káblovej siete LAN

Server WFT: Ovládanie fotoaparátu, jednoduché ovládanie
Zobrazenie a preberanie obrázkov

Prepojené snímanie: Snímanie až s 10 podradenými fotoaparátmi 
prepojenými s hlavným fotoaparátom
Prenosový dosah: Pribl. 100 m (iba bezdrôtová sieť 
LAN)

Bezdrôtová synchronizácia času: Synchronizácia až 10 podradených fotoaparátov 
s časom hlavného fotoaparátu
* Môžete synchronizovať čas fotoaparátu medzi 

rovnakými modelmi fotoaparátov.

9Zdroj napájania
Batéria: Súprava batérií LP-E6N (alebo LP-E6); používa sa 

jedna batéria.
Kontrola stavu batérie Automaticky
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Technické parametre

9Počet možných záberov
Počet možných záberov počas nastavenia [Automatic transfer/Automatický prenos]

Pribl. počet obrázkov

* Vyššie uvedené údaje platia pri úplne nabitej 
batérii LP-E6N, povolenej funkcii [Power saving/
Úspora energie] a testovacích normách asociácie 
CIPA (Camera & Imaging Products Association).

* Pri postupnom prenose obrázkov prostredníctvom 
bezdrôtovej siete LAN sa počet možných 
prenesených obrázkov zníži.

9Rozmery a hmotnosť
Rozmery (Š x H x V): 134,1 x 31,1 x 62,2 mm
Hmotnosť: Pribl. 165 g (len telo)

9Prevádzkové prostredie
Teplota: 0 °C – 40 °C
Vlhkosť: 85 % alebo menej

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z testovacích noriem spoločnosti 
Canon a testovacích noriem a smerníc asociácie CIPA (Camera & Imaging 
Products Association).
Technické parametre prenosového zariadenia a jeho vzhľad sa môžu zmeniť 
bez upozornenia.

Sieť LAN
Pri normálnej 

teplote 
(23 °C)

Pri nízkej teplote 
(0 °C)

Bezdrôtová 
sieť LAN 2400 2300

Káblová 
sieť LAN 2200 2200
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Ochranné známky

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, 
Island a Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/
EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej 
republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s 
komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať 
do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za 
kúpu nového podobného produktu, alebo na 

autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a 
elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom 
odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, 
pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné 
látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému 
využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie 
opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného 
prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje 
likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: 
www.canon-europe.com/weee.

Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné 
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. 
registrované v USA a ďalších krajinách.
Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup sú ochranné 
známky organizácie Wi-Fi Alliance.
Skratka WPS na obrazovkách nastavenia fotoaparátu a v tomto návode 
označuje funkciu Wi-Fi Protected Setup.
UPnP je ochranná známka spoločnosti UPnP Implementers Corporation.
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
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A

Ad hoc.............................................79
Adresa DNS..................................132
Adresa IP ..........................30, 34, 132
Adresa MAC......................23, 52, 105
AES.................................................23
Automatický prenos obrázkov.........39

B
Batéria.............................................12
Brána ............................................132

C
Chybové hlásenia .........................108
Cieľový priečinok (na prenos)...49, 100
Cieľový priečinok (na uloženie)...36, 49

Č
Číslo kódu chyby.............................10
Číslo portu.......................................35

D
Diaľkové snímanie ..............54, 63, 68
Domáca elektrická zásuvka ............14

E
EOS Utility...........................19, 51, 54
ESS-ID............................................27

F
Formát kľúča...................................28
FTPS...............................................34
Funkcie utajenia..............................23

H
Heslo...............................................56
História prenosu..............................45
Hlavný fotoaparát......................74, 88
Hromadný prenos ...........................44

I
IEEE 802.11n/a/g/b
.............oblasti použitia aobmedzenia
Ikona pripojenia .............................. 10

J
Jednoduché ovládanie 
(diaľkové snímanie) ........................ 68
JPEG.............................................. 42

K
Kanál
.............oblasti použitia aobmedzenia
Kábel LAN ...................................... 22
Káblová sieť LAN ........................... 22
Klávesnica ...................................... 29
Konto (WFT)........................... 56, 105

M
Maska podsiete .................... 128, 132

N
Nastavenia ................................... 102

načítanie .................................. 103
uloženie.................................... 102

Nastavenia funkcií ........................ 104
Nastavenia šifrovania ..................... 23
Názov nastavení............................. 98

O
Oblasť použitia
.............oblasti použitia aobmedzenia
Opakovanie prenosu ...................... 43
Opätovné pripojenie ....................... 93
Otvorený systém ............................ 23
Overenie................................... 23, 99
Ovládanie fotoaparátu 
(diaľkové snímanie) ........................ 63

P
Panel LCD...................................... 10
Pasívny režim............................... 101
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Podradený fotoaparát ...............72, 88
Port siete Ethernet RJ-45 ...............10
Prehľadávače............................19, 59
Prenesené obrázky.........................49
Prenos FTP...............................18, 33
Prenos jednotlivých obrázkov .........39
Prenos obrázkov.............................33
Prenos po nasnímaní......................44
Prenos pomocou tlačidla SET ........41
Prepojené snímanie........................71
Priečinky ...................................36, 49
Prihlasovacie meno ........................56

R
RAW ...............................................42
RAW+JPEG....................................42
Režim FTP......................................34
Režim PBC .....................................24
Režim PIN.......................................25
Režim pripojenia 
pomocou kódu PIN .........................25
Režim pripojenia stlačením tlačidla...24
Riešenie problémov ......................107

S
Server DHCP..................................30
Server DNS...................................128
Server FTP .....................................33
Server proxy ...................................35
Server WFT ..............................19, 55
Sieť .................................................17
Sieťový adaptér ..............................14
Smerovač........................................30
Spárovanie......................................52
Spôsob prihlasovania......................35
Sprievodca pripojením ....................21
SSID ...............................................27
Súbory srovnakým názvom ..........100

Synchronizácia času 
fotoaparátu ............................... 20, 85

Š
Šifrovací kľúč.................................. 28

T
TCP/IP............................................ 98
Technické parametre bezdrôtovej siete 
LAN ...... oblasti použitia aobmedzenia
Titulky ..................................... 48, 130
TKIP ............................................... 23

U
Ukazovateľ stavu batérie................ 13
URL ................................................ 59

Ú
Úspora energie............................. 105

V
Videozáznamy.................... 62, 67, 69
Výber priečinka .............................. 36

W
Webový prehľadávač ............... 19, 59
WEP ............................................... 23
WPA/WPA2-PSK............................ 23
WPS (Wi-Fi Protected Setup) ........ 23

Z
Zabezpečenie protokolu IP 
(protokol IPsec) .............................. 99
Zdieľaný kľúč.................................. 23
Zobrazenie obrázkov...................... 61
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Popisy v tomto návode na používanie sú aktuálne k augustu 2016. Ak chcete získať 
informácie o kompatibilite s akýmkoľvek produktom uvedeným na trh po tomto dátume, 
obráťte sa na ktorékoľvek servisné stredisko spoločnosti Canon. Najnovšiu verziu 
návodu na používanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.

CEL-SW8XA2R0 © CANON INC. 2016

CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko

Európa, Afrika a Blízky východ

CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holandsko

Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na stránke 
www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
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